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رسپ رتخد و  طباور  ياهینتسناد 

باتک تاصخشم 

1387 ناهفصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  هسانشرس :

 . ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  تاقیقحت  دحاو  رسپ / رتخد و  طباور  ياهینتسناد  روآدیدپ : مان  ناونع و 

.1387 ناهفصا ،  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  ناهفصا : رشن : تاصخشم 

هنایار هارمه و  نفلت  رازفا  مرن  يرهاظ : تاصخشم 

یعامتجا یسانش  بیسآ  رگفیصوت :

دارفا نیب  طباور  رگفیصوت :

نارتخد رگفیصوت :

نارسپ رگفیصوت :

قشع رگفیصوت :

يراکهزب رگفیصوت :

جاودزا رگفیصوت :

رسپ رتخد و  طباور 

نآرق هاگن  زا  رسپ  رتخد و  طباور 

هدیـشوپ لد  رد  ای  دـینک  يراگتـساوخ  دـنا ) هداد  تسد  زا  ار  دوخ  نارـسمه  هک   ) ناـنز نآ  زا  هیاـنک  هب  هک  تسین  یهاـنگ  امـش  رب  »
هیآ 234) هرقب ، هروس   … « . ) دیراذگم یناهنپ  رارق  لوق و  نانآ  اب  یلو  دیروآ ، یم  دای  هب  ار  نانآ  امش  هک  دناد  یم  ادخ  دیراد ،

يا هخاش  زا  یغاب و  هب  یغاب  زا  ار  وا  هظحل  ره  هک  دراد  یمارآان  داهن  دسانـش ، یمن  رارق  مارآ و  هک  تسا  يزاورپ  دـنلب  غرم  لاـیخ ،
.دبات یمن  َرب  شرَپ ، لاب و  رب  ار  يدنب  دیق و  چیه  دسانش و  یمن  یسفق  چیه  لایخ ، ِغرم  .دناشک  یم  يراسخاش  هب 

مادـنا و هفایق ، ریوصت ، زا  رـسپ ، رتخد و  زا  کی  ره  ندرک  داـی  رـسپ ؛ رتخد و  ِطـباور  ِتـالاقم  هلـسلس  رد  یلاـیخ ، طاـبترا  زا  روظنم 
.تسا يرگید  ِتاصخشم  هعومجم 
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مادنا هرهچ و  دنک و  بلط  ار  يرگید  یلایخ  روضح  شیوخ ، تولخ  ياه  هظحل  رد  رـسپ  ای  رتخد  هک  تسا  هدنبیز  ایا  نآرق  رظنم  زا 
؟ دروآ رطاخ  هب  ار  يو 

هناخ نورد  هب  اهنآ  یبایهار  یگنوگچ  تالیخت و  ریواـصت و  نیا  اـب  ار  شیوخ  فیلکت  دـیاب  لاؤس ، نیا  خـساپ  زا  وجتـسج  زا  شیپ 
؟ دنا هتشاذگ  ام  لد  هدرپارس  رد  اپ  هنوگچ  ارچ و  هک  میزاس  نشور  نام 

همه موس و ) …  مود ، لوا ، هاگن   ) رظن دیدجت  يرگنزاب و  ات  هتفرگ  رظن  هاگن و  زا  راک  تامدقم  هک  تسا  يدراوم  زا  لّوا  ِتروص 
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.دنا هداهن  هناخ  رد  اپ  هناخبحاص  نذا  اب  اّما  عورشم ، ان  روطب  دنچره  ریواصت  نیا  هدوب و  يرایتخا 

، شکرس بکرم  نیا  ِمامز  دراوم ، ِبلاغ  رد  اّما  دیابر ، یم  قشاع  ِفک  زا  رایتخا  دنک و  یم  حتف  دسرب  ینیمزرس  ره  هب  قشع ، هچرگ 
زا ار  هتخوس  لد  ِلدـبحاص  نآ  هک  تسا  يرهق  همدـقملاوذ  يرایتخا و  همدـقم  نیب  مزـالت  نیمه  .تسا  رظن  هاـگن و  ِبکار  ِفک  رد 

تـساج نیمه  زا  تسا و  هدرک  دای  نآ  زا  لد  هدید ، يو  مشچ »  » ار هچنآ  هک  ارچ  تسا ، هدناشک  دایرف  ناغف و  هب  لد  هدـید و  تسد 
ار هدارا  مزع و  هتشاک ، هزره  ياه  لد  رد  ار  توهش  هانگ و  رذب  هتسشن ، نیمک  رد  هدولآ ، ياه  هاگن  ِنیگآرهز  ياهریت  اب  ناطیش  هک 

.تسا هتشارفارب  رفظ  حتف و  مچرپ  هتسکش و  مه  رد 

.لد يدازآ  يارب  هدیدرب  ندز  رجنخ و  نتخاس  هن   1، تسا مرحمان  هب  هاگن  زا  رظن  هدید و  ِنتسب  ورف  ینآرق  ِفیلکت  اجنیا ؛ رد 

تشذگ و هانگ  ِخالگنـس  ِربعم  زا  درک و  روبع  هاگن  ِراز  هروش  ریـسم  زا  سوه  هکنآ  زا  سپ  یلایخ : طابترا  یعـضو  یفیلکت و  مکح 
؟ تسا هتفرگ  تروص  یتیصعم  هانگ و  ایا  دش ، زبس  لد  هعرزم  رد  شا ، هناد  رذب و 

ِمکح زین  فلاـخم  سنج  زا  ندرک  داـی  ِدوخ  نیزاـغآ ، ِراد  موهفم  ياهدـنخبل  اـه و  هاـگن  زا  رظن  فرـص  اـب  اـیا  رت ؛ نشور  یناـیب  هب 
: مینک هجوت  دمآ  ثحب  زاغآ  رد  هک  يا  هیا  هب  دراد ؟ یّصاخ 

زا ربخ  دنوادخ  تقیقح  رد  تسا و  یعقاو  هرازگ  کی  رگنایب  ترابع ، نیا  ایا  دـیروآ . » یم  دای  هب  ار  نانآ  امـش  هک  دـناد  یم  ادـخ  »
زا ار  شیوخ  ِنارسمه  هک  تسا  ینانز  زا  ندرک  دای  ِزاوج  یفیلکت  مکح  ِنمضتم  نآ ، رب  هوالع  هکنیا  ای  دهد  یم  عقاو 
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؟ دنا هداد  تسد 

دنا هتفگ  .دنا و  هدروآ  تسدـب  ار  زاوج  یفیلکت  ِمکح  دـینک  یم  دای  نانز  نآ  زا  هراومه  امـش  هک  ترابع  نیا  زا  نارـسفم  زا  یخرب 
2 .دزاس یم  راکشآ  ار  مالسا  ندوب  يرطف  هک  تسا  يراکشآ  دراوم  زا  زاوج  نیا 

دیابن زگره  ار  هتکن  ود  اّما  تسا ، هداد  تسد  زا  يوش  نانز  زا  ندرک  دای  زاوج  هرابرد  یفیلکت  ِمکح  ِنایب  همالع  نخس  رهاظ  دنچره 
: تشاد رود  رظن  زا 

هداوناخ ماظن  لیکـشت  اهنآ و  اب  جاودزا  هب  درک ، دای  نیا  هک  تسا  ییاج  رد  اهنت  هیآ ، نایاپ  زاـغآ و  هینرق  هب  ندرک  داـی  ِزاوج  نیا   1
.دوش یهتنم 

تامدقم ِتمرح  زا  رظن  ِفرـص  اب  نانآ  ندروآ  رطاخ  هب  نارتخد و  ای  نانز و  زا  ندرک  دای  ِدرجم  هک  میریذپب  ار  رظن  نیا  دـنچ  ره   2
هدیـشوپ یفـصنم  ِنمؤم  چـیه  رب  مرحمان  نانز  ندرک  دای  زا  یـشان  یعیبط  یعـضو و  ِتاریثأـت  اـّما  درادـن ، یفیلکت  ِتمرح  يراـیتخا 

.تسین

زین هانگ  رکف  ایا  هک : میسرب  لاؤس  نیا  خساپ  هب  میشاب و  هتشاد  هانگ » هشیدنا  رکف و   » هلأسم هب  يا  هراشا  راتفگ ؛ نایاپ  رد  تسا  بوخ 
رکف هک  دـنا  هتخاس  ّللدـم  هتخادرپ و  هلأسم  نیا  یفیلکت  ِدـُعب  یـسررب  هب   3 يرجت ِثحبم  رد  دـنچره  ناهیقف  ناملاع و  تسا ؟ هاـنگ 

: دـنا هتفگ  ینآرق  هشیدـنا  نانابزرم  نیمه  اّما  دوش ، یمن  بوسحم  هاـنگ  ددرگن  هاـنگ  هب  رجنم  هک  یماداـم  هاـنگ  رب  میمـصت  هاـنگ و 
.دراد هانگرب  ممصم  رگریوصت و  ِصخش    ِ لد هناخناهن  رب  یعیبط  رثا  هانگ  ریوصت  هانگ و  رب  میمصت 

رد میمـصت  ریوصت و  نیا  دهد ، یم  هار  لد  رد  ار  نآ  ریوصت  دریگ و  یم  هانگ  رب  میمـصت  هک  یـصخش  هک  دـنا  هتـشاگنا  نینچ  نانآ 
لمع دوخ  دنچ  ره  دهد  یم  لَمَع  یلعاف  ِحُبق  زا  ربخ  تقیقح 
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4 .دراد لکشم  ناسنا  نیا  هک  دهد  یم  ناشن  لاح  ره  رد  ینعی  .دشاب  هتشادن  یحبق  جراخ ، رد  ندشن  ققحم  ظاحل  هب 

دیفس و هناخ  هلزنم  هب  هانگ  ریوصت  هانگ و  رب  میمصت  هک  دنا  هتفرگ  ددم  هنادنمرنه  ابیز و  رایـسب  ِهیبشت  نیا  زا  هلأسم  نییبت  يارب  نانآ 
؛ شتآ ِمد  دود و  نامه  اّما  دربن ، ورف  ماک  رد  ار  هناـخ  همه  شتآ ؛ نیا  دـنچ  ره  دـنا  زورفاـیب  یـشتآ  نآ  رد  هک  تسا  يدودـنا  چـگ 

هرادـج تسا  هانگ  ریوصت و  هشیدـنا و  رکف و  رد  هتـسویپ  مادام و  هک  مه  یلد  هدرپارـس  .دزاس  یم  رات  هریت و  ار  هناخ  دیفـس  ياـضف 
.ددرگ یمن  روراب  هانگ  رذب  زجب  یعترم  نانچ  رد  هک  دزاس  یم  ریگلد  رات و  هریت و  نانچ  ار  لد  ياه 

هب نهجورف : …  نظفحی  نهراـصبا و  نم  نضـضغی  تاـنمؤملل  لـق  و  مهجورف …  اوظفحی  مهراـصبا و  نم  اوّضُغی  نینمؤـملل  لـق   1
تایا 20 و 21) رون ، هروس   ) .دنراد هگن  ار  دوخ  نماد  دننک و  هاتوک  شیوخ  هدید  وگب  نمؤم  نانز  نادرم و 

.هرقب هروس  هیآ 243  لیذ  نازیملا ج 2 ص 243  .ر ك :  2

اّما دماشایب ، تسا  بارش  هکنآ  لایخ  هب  ار  یبآ  زا  رپ  ِناویل  هک  یسک  لثم  یلایخ ، ِهانگ  رب  نتفای  تأرج  ندرک و  یخاتسگ  يّرجت :  3
.دیا رد  بآ  لمع ، رد 

« . يّرجت  » ثحبم يراصنا ، خیش  لوصالا  دئارف  .ج ك : .ر   4

یعامتجا ترورض  کی  هعتُم ،

یعامتجا ترورض  کی  هعتُم ،

هجوت لباق  بلاج و  هلأسم ، داعبا  یـسررب  رد  هک  دـش  رـشتنم  اتاروموکیچاس  وناب  ملق  هب  تقوم  جاودزا  مان  هب  یباـتک  لاس 1358  رد 
هقف هتشر  رد  نارهت ، هاگشناد  یمالسا  فراعم  تایهلا و  هدکـشناد  رد  لاس  جنپ  تدم  هب  یلو  تسا ، ینپاژ  باتک  نیا  هدنراگن  .دوب 

دزن یمالسا  ینابم  و 
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هداد ماجنا  يا  هدرتسگ  تاقیقحت  تاعلاطم و  سناسیل ، قوف  هلاسر  ناونع  هب  زین  هعتم  هرابرد  هدرک و  لیصحت  هدکـشناد ، نآ  دیتاسا 
زا یتاهبـش  تسه و  یطلغ  تانیقلت  تآاقلا و  راتفرگ  تقوم  جاودزا  هرابرد  دـنک و  یم  یگدـنز  ام  طیحم  رد  هک  یـسک  يارب.تسا 

اه و هدقع  هراومه  تسا ، هدرک  هدهاشم  ای  هدینش  نآ  نیا و  زا  زین  ییاه  هدافتسا  ءوس  ًانایحا  هدروخ و  شـشوگ  هب  وس  نآ  وس و  نیا 
ایآ دراد و  یترورض  موزل و  هچ  ینوناق  نینچ  دوجو  ًالوصا  هک  دشاب  نیا  رادفرط  شلد  قامعا  رد  دیاش  دراد و  دوجو  ییاه  ینارگن 

ياه هاگدـید  هدرک و  یگدـنز  یمالـسا  ریغ  ياه  طیحم  رد  هک  یـسک  يارب  اـما  تسین .! نز  هب  تناـها  یعون  ینوناـق ، نینچ  دوجو 
رد تقوم  جاودزا  نوناق  دوجو  دراد ، لـماک  هجوت  رـشب  عون  یگدـنز  ياـه  ترورـض  اـهزاین و  هب  هتخانـش و  ار  یعاـمتجا  نارکفتم 

تاعوضوم دـسیون : یم  روبزم  ِباـتک  ِراـتفگ  شیپ  ِزاـغآ  رد  يو  تهج ، نیمه  هب.تساـه  یگتـسجرب  تازاـیتما و  زا  یکی  مالـسا ،
یلو دـنرادن ، نآ  هب  یهجوت  لقاال  ای  دـنا و  هتخادـنا  رود  هب  هتـسناد و  دوخ  یگدـنام  بقع  لیلد  ار  نآ  نایقرـش ، هک  تسا  يرایـسب 

هجیتن نیدـب  ینونک ، یعامتجا  ياه  تیعقاو  هدـهاشم  هتـشذگ و  خـیرات  رد  دایز  ياه  یـسررب  تاـقیقحت و  زا  سپ  یبرغ ، نارکفتم 
جاودزا و عضو  ظاحل  زا  هک  تسا  لـیبق  نیا  زا  زین  هعتم  عوضوم.تسا  يزورما  تالکـشم  لـح  دـیلک  روما ، ناـمه  هک  دـنا  هدیـسر 

: . دسیون یم  هحفص 85  رد  و.تسا  هجوت  لباق  رایسب  ام  رصع  یعامتجا  تایضتقم  يزورما و  يایند  رد  قالط 

، يزورما حالطصا  هب  نیمز  برغم  رد  هک : نیا  هب  دهد  یم  تداهش  راگزور  شدرگ  یخاتسگ 
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یم جاودزا  ینیعم  تدـم  يارب  دـننک و  یم  قـفاوت  مه  اـب  درم  نز و  هک  اـنعم  نیا  هب  تـسا ؛ يدادرارق  جاودزا  جاودزا ، دـم  نـیرخآ 
دـنرب و یم  نیب  زا  جـیردت  هب  مک و  مک  درم ، نز و  يواست  زیوآ  تسد  هب  ار  هعتم  بهذـم ، هعیـش  نیمزرـس  رد  هک  یلاح  رد  دـنیامن 
هب يدادرارق  جاودزا  نیمز ، برغم  رد  نز  لماک  يدازآ  درم و  نز و  يواـست  هجیتن  رد  هک  تسا  نآ  هیـضق  نیا  رد  هجوت  لـباق  هتکن 

دوجو صخا  يانعم  هب  تقوم  جاودزا  هعیـش ، بهذـم  زا  ریغ  یندـم  قوقح  رد  دـسیون : یم  هحفـص 92  رد  زین  و.تسا  هدـمآ  دوجو 
سپ تسین ، زیاج  نوناق  رظن  زا  نیا  نوچ  دننک و  یم  تقوم  جاودزا  یناهنپ  روط  هب  ای  راکـشآ و  روط  هب  مدرم  عقاو ، رد  یلو  درادن ،

ماجنارس.دوب دهاوخ  عورـشمان  هچب  دش ، دلوتم  هچب  رگا  ای  دننک و  یم  نینج  طقـس  نانز  یـضعب  دش ، ادیپ  هچب  رگا  تسانز و  دننام 
ماـظن دروخ ، یم  نآ  درد  هب  دراد و  جاـیتحا  نآ  هب  تخـس  نیمز ، برغم  نونکا  هچنآ  هدـنراگن ، رظن  هب  دـسیون : یم  هحفص 94  رد 

 … دوب دهاوخ  دیفم  رایسب  دننک ، هدایپ  یندم  قوقح  رد  يوحن  هب  ار  هعتم  ماظن  دنناوتب  اهنآ  رگا  تسا و  هعتم 

هدافتـسا ءوس  نوناق  نیا  زا  درم  ًانایحا  هک : نیا  دننام  دنام ؛ یم  یقاب  هلأسم  دنچ  دنک ، ادـیپ  ققحت  ینوناق  نینچ  هک  نیا  ضرف  هب  هتبلا 
.تسا درم  نز و  يواست  فالخ  نیا  هک  دنیوگ  یم  نانز  دنک و 

میمـصت رد  دراد و  لوبق  باجیا و  هب  جاـیتحا  تسا و  دـقع  هعتم  هک : تسا  نیا  مییوگب  میناوت  یم  هک  يزیچ  تیاـهن  هلأـسم ، نیا  رد 
، یلوا
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نز سپ  دنراد ؛ يواست  قح  دقاع ، ود  ره  هلماعم ، رد  تسا و  نیفرط  یضارت  دقع ، عوقو  طرـش  نآ  رب  هوالع  تسا و  دازآ  ًالماک  نز 
درم نز و  يواست  اـب  ًامیقتـسم  هعتم ، ماـظن  هک  مییوگب  میناوت  یمن  نیارباـنب ، دـنکن ؛ اـی  دـنک  لوبق  ار  هعتم  دـناوت  یم  دوخ  راـیتخا  هب 

.دراد تافانم 

حاکن رتمک  دننک و  ادیپ  هقالع  هعتم  هب  رتشیب  مدرم ، تسا  نکمم  دوش ، هدایپ  یندـم  قوقح  رد  هعتم  هاگره  هک : تسا  نیا  مود  هلاسم 
رتدوز تسا ، رت  تحار  رت و  ناسآ  هچنآ  هب  ناسنا  سفن  ًـالومعم  رت و  تحار  مه  تسا و  رتناـسآ  مه  هعتم  اریز  دـنیامن ، راـیتخا  میاد 

زا یلک  هب  دراد ، میاد  حاکن  هک  یفادها  دور و  یم  نیب  زا  ًالمتحم  میاد  جاودزا  هعتم ، ماظن  لماک  جاور  رثا  رب  دـنک و  یم  ادـیپ  سنا 
زا هدمآ ، شیپ  يو  يارب  هک  یلاکشا.تسا  لکشم  رایسب  هلأسم  نیا  باوج  .دوش  یم  ضوع  ًالماک  جاودزا  موهفم  دهد و  یم  تسد 

، دنراد ندـش  هناگی  باذـجنا و  بذـج و  هب  درم  نز و  هک  يزاین  هداوناخ و  لیکـشت  هلأسم  میاد و  جاودزا  هرابرد  هک  تسا  رظن  نیا 
هب درم  نز و  زاین  هک  هدومن  روصت  هداد و  لزنت  یسنج  زاین  عفر  يارب  طقف  تقوم ، جاودزا  حطـس  ات  ار  میاد  جاودزا  هدرکن و  هعلاطم 

نوکس و هلیسو  ار  درم  نز و  نآرق ، هک  تسا  هدرکن  هجوت  و  سب ، تسا و  یـسنج  شزیمآ  نت و  هب  نت  هطبار  دح  رد  طقف  رگیدکی ،
دوجو هب  اب  هک  صوصخ  هب  دنوش و  هناگیب  ریـس و  رگیدکی  زا  یـسنج ، شطع  عفر  اب  هک  تسین  نینچ  دناد و  یم  رگیدـکی  شمارآ 

ياه تیلوؤسم  نادنزرف ، ندمآ 
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تسا و یعامتجا  ترورـض  کی  ناونع  هب  تقوم  جاودزا  حرط  هک  دوش  یم  نشور  تایاور ، رد  تقد  زا.دوش  یم  زاغآ  زین  كرتشم 
.تسانز هطرو  رد  طوقس  مدع  عورشمان و  طباور  زا  يریگولج  يارب 

: . دومرف (ع ) ماما درک ، لاؤس  هعتم  هرابرد  (ع ) مظاک ماما  زا  يوار 

(. 1 (؛ اْهنَع َباغ  اِذا  َُهل  حابُم  یِهَف  ِجیوْزتلِاب  اْهنَع  ینغَتْسا  نإَف  ِهَْعتُملِاب ، ْفِفْعَتْسَْیلَف  ِجیوزَتلِاب  ُهّللا  ِِهنُْغی  َْمل  ْنَِمل  قَلْطُم  حابُم  لالَح  یِه 

هب دیاب  وا  .تسا  هدرکن  زاین  یب  میاد  جاودزا  هب  ار  وا  دنوادخ  هک  یـسک  يارب  تسا  حابم  لالح و  یطرـش  دـیق و  چـیه  نودـب  هعتم ،
هک تسا  حابم  وا  يارب  هعتم  یتروص  رد  دش ، زاین  یب  هعتم  زا  میاد ، جاودزا  هلیـسو  هب  رگا  دنک و  ظفح  ار  دوخ  فافع  هعتم ، هلیـسو 

مُکیَلع اّمنإ  ِهعتملا ، یَلع  اوُّحلتال  : . تشون دوخ  یلاوم  زا  یضعب  هب  ترضح  زین  و.دشاب  بیاغ  رفس و ) …  هطساو  هب   ) دوخ رـسمه  زا 
(. 2 (؛ ْمُکِرئارحو ْمُکِشرف  نع  اِهب  اُولِغَتشت  الف  ِهَّنُسلاُهماقإ ،

… دیرادن زاب  یمیاد  نارسمه  زا  ار  دوخ  هعتم ، هلیسو  هب  .دینک  تنس  هماقا  هک  تسامش  رب  .دینکن  هعتم  رب  رارصا 

رما نیا  هب  هک  یلماع  هنوگره  دشخب و  میکحت  ار  رهوش  نز و  یمیاد  باذجنا  بذج و  هداوناخ و  ماظن  دهاوخ  یم  مالسا  نیا ، ربانب 
زا هک  یماگنه  تسا و  یلو  نذا  هب  طورشم  ناگزیشود ، اب  تقوم ، جاودزا  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  درادرب و  هار  رـس  زا  دنز ، همطل 

: . دیامرف یم  دوش ، یم  لاؤس  هراب  نیا  رد  ع )  ) قداص ماما 

.تسا بیع  رتخد  هداوناخ  يارب  اریز  تسین ، هدیدنسپ  (. 3 (؛ اِهلْهأ یلَع  ِْبیَعِلل  ُهَرُْکی 

: . تسا هدش  نایب  ریز  تروص  هب  میرک ، نآرق  رد  هعتم  مکح  لصا  هک  میناد  یم 

َّنُهَروُُجا َّنُهُوتآ  َّنُْهنِم َف  ِِهب  ُْمتْعَتْمَتْسا  اَمَف 
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(. 4 (؛ ًهَضیرَف

.دیهدب تسا  بجاو  امش  رب  هک  ار  ناشترجا  دیا ، هدرب  هرهب  نانز  زا  هچنآ  ره 

جاور مدرم  نایم  رد  تقوم  جاودزا  زین  هیآ  نیا  لوزن  نامز  رد  دراد و  تقوم  جاودزا  رد  روهظ  عاتمتـسا )  ) هملک هفیرـش  هیآ  نیا  رد 
تدم ربمایپ و  نامز  رد.دوشب  افو  دنا ، هدرک  قفاوت  تقوم  جاودزا  رد  درم  نز و  هک  یترجا  هب  هک  تسا  هدرک  هیصوت  نآرق  هتـشاد و 

نامز رد  هک  نیا  هب  حیرـصت  دـیکأت و  اب  مود  هفیلخ  هک  نیا  ات  دوب  جـیار  نیملـسم  نایم  رد  تقوم  جاودزا  ناشیا ، تلحر  زا  دـعب  اـه 
هب يوناث و  ناونع  هب  هدرک ، هدافتـسا  دوخ  تیمکاـح  تیـالو و  زا  هک  دوب  نیا  شرظن  اـیوگ  درک و  میرحت  دوب ، لـالح  ادـخ  ربماـیپ 

، دـشاب یمیاد  تمرح  رب  لیلد  دـناوت  یمن  ترورـض ، هیوناث و  نیوانع  هک  تسا  حـضاورپ  دـنک و  عنم  یهن و  نآ  زا  ترورـض  مکح 
نیا راوگان  راثآ  تسا ، زونه  هک  زونه  دـندرک و  یقلت  یمیاد  ار  میرحت  نیا  مکح ، رودـص  تهج  هب  هجوت  نودـب  ننـست ، لـها  یلو 

، مکاح ایآ  هن و  ای  هدوب  يوناث  ناونع  هب  میرحت  شرظن  ًاـعقاو  اـیآ  هک  نیا  هراـبرد  میهاوخ  یمن  نونکا.تسا  ناـشریگنماد  یقلت  زرط 
.مینک یثحب  درادن ، ای  دراد  یتیالو  نینچ 

ناـماما هدوـب ، يوناـث  ناوـنع  هب  ترورـض و  ظاـحل  زا  تقوـم  جاودزا  میرحت  هفیلخ ، رظن  مه  رگا  هک  تسا  نیا  تسا ، ملـسم  هـچنآ 
: . هک دنا  هدومرف  حیرصت  هدید و  یم  نآ  تیعورشم  تیلح و  تهج  رد  ار  ترورض  هام  موصعم 

(. 5 (؛ ًافش ّالإ  ینِّزلا  یلإ  َجاتْحا  ام  اْهنَع  ُُهیْهَن  الَول  ٍْدَّمَُحم  َهَّمأ  اِهب  ُهّللا  َمِحَر  ًهَمْحَر  ّالإ  ُهَْعتُْملا  َِتناک  ام 

هدیزو و ْدمحم  تما  رب  دنوادخ  هک  تسا  تمحر  میسن  هعتم ،
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.تخبدب دارفا  رگم  دوبن  انز  جاتحم  سک  چیه  درک ، یمن  یهن  نآ  زا  يو  رگا 

یجایتحا هیبش  تسا و  فارحنا  تواقـش و  هدییاز  تایاور ، زا  یـضعب  قبط  هکلب  دشاب ، انز  زوجم  هک  تسین  یعیبط  جایتحا ، نیا  هتبلا 
.دراد نیئوره  ای  لکلا  هب  داتعم ، صخش  هک  تسا 

هک دـسر  یم  رظن  هب  نینچ  تسا و  یگدـنز  ياـهانگنت  رد  یهار  شیاـشگ  رگناـیامن  تقوم ، جاودزا  عیرـشت  هلدا  نحل  هک  مینیب  یم 
.لهأت درجت و  نایم  تسا  یخزرب  تقوم ، جاودزا 

، دنارذگب ار  يزابرـس  هرود  لاس  ود  دهاوخ  یم  هک  یناوج  ما : هتفگ  مه  ًالبق  درک ! دـیاب  هچ  لهأت ، ناکما  مدـع  درجت و  يانگنت  رد 
، زارد رود و  ياه  ترفاسم  رد  دیوجب ! يا  هراچ  هچ  دنک ، صـصخت  ملع و  لیـصحت  تبرغ  راید  رد  دهاوخ  یم  هک  یناوج  دنک  هچ 

!. دیشیدنا دیاب  نادرم ، نانز و  یسنج  زیارغ  يارب  یجالع  هچ  تسین ، مه  مک  زورما ، يایند  رد  هک 

نییعت اب  درم  نز و  دوش و  باختنا  ود  نآ  نایم  خزرب  طسو و  دـح  دـیاب  سپ  .لهأت  هن  تسا و  لمحت  لباق  درجت  هن  تـالاح ، نیا  رد 
یتروص رد  .دراد  هاگن  هدع  تسا  هدیـسرن  یگـسئای  هلحرم  هب  نز  رگا  تدم ، نایاپ  زا  سپ  دننک و  جاودزا  رگیدکی  اب  رهم  تدم و 

رب ار  دوخ  قوقح  ماکحا و  مامت  دـیآ ، یم  اـیند  هب  اـهنآ  زا  هک  یکدوک  دراد و  هاـگن  هدـع  لـمح ، عضو  اـت  دـیاب  تسا ، رادراـب  هک 
هک یتروص  رد  تسا و  رهوش  هدـع  رد  زور  لـهچ  اـت  دـنیب ، یمن  هناـهام  تداـع  هک  یتروـص  رد  تسین ، رادراـب  رگا  .دراد  نیدـلاو 

(. 6) .دوش ضیح  رابود  ات  دنک  ربص  دیاب  دنیب ، یم  هناهام  تداع 

هفسلف هک  نیا  هب  هجوت  اب  هتبلا ،
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تیلوؤسم هب  ار  دوخ  دـننک و  يریگولج  هفطن  داـقعنا  زا  درم ، نز و  هک  تسا  نیا  رتـهب  تسا ، زاـین  ترورـض و  عفر  تقوم ، جاودزا 
.درادن رابجا  مازلا و  هبنج  دراد و  یگتسب  اهنآ  دوخ  تساوخ  هب  زین  نیا  لاح ، نیا  اب  .دنزاسن  راتفرگ  يدعب  ینالوط  ياه 

لاح رد  ، ) مالـسا ياهرکـشل  زا  یکی  رد  هک : تسا  هدـش  لقن  عوکا ، نب  هملـس  يراصنا و  هللادـبع  نب  رباـج  زا  تاـیاور  زا  یکی  رد 
: . دومرف دمآ و  ام  دزن  ادخ  ربمایپ  .میدوب  شاب ) هدامآ  ای  گنج 

(. 7 (؛ اوُِعتْمَتْساَف اوُعَّتَمَتَت  ْنأ  ْمَُکل  َنُِذا  ْدَق  ُهَّنإ 

.دیریگب هعتم  دیناوت  یم  نیاربانب ، .دینک  هعتم  هک  تسا  هدش  هداد  هزاجا  امش  هب 

هب دـنا ، هدوب  هقیـضم  رد  ًـالماک  مالـسا  نایهاپـس  هک  دوـش  یم  موـلعم  تسا و  یگدـنز  ياـهانگنت  زا  یکی  رگناـیامن  زین  تیاور  نیا 
هک يا  هیـصوت  نآ  تساهنآ و  یگدنز  گرزب  لکـشم  درجت ، دنتـسه و  داماد  هزات  ای  درجم  ناناوج  نایهاپـس ، ًالومعم  هک  صوصخ 

یلمع دـشاب -  رتشیب  اهورین  دـیاب  هک  دربن -  نادـیم  رد  دراد ، توهـش  جوم  نتـسکش  درجم و  ناناوج  نتفرگ  هزور  دروم  رد  مالـسا 
هدرک هجوت  تقیقح  نیا  هب  زین  اتاروموکیچاس.تسا  نیمه  يراوشد  زا  جورخ  هار  اـهنت  هعتم ، ناـکما  تروص  رد  نیارباـنب ، تسین و 

: . دسیون یم  دوخ  باتک  رد  تسا و 

تلاح درک و  یم  مکح  اهنآ  رب  رـشب  تعیبط  دنتـشاد  یتلاح  عضو و  هچ  دندوب ، گنج  نادـیم  رد  یتقو  ناملـسم ، ون  دارفا  هنوگ  نیا 
ددرگ عفر  اهنآ  تالاکشا  ات  دوش  عیرشت  تقوم  جاودزا  یطیارش  عاضوا و  نانچ  يارب  دوب  بجاو  سپ  دوب ؛ مکاح  اهنآ  رب  زین  يدام 

.درادرب اهنآ  شود  زا  ار  تیجوز  فیلاکت  و 

و دش …  عیرشت  هعتم  حاکن  تهج ، نیدب 
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زا دننک و  میاد  جاودزا  دنتـسناوت  یمن  دـندوبن و  دـنزرف  نز و  ياراد  هک  تشاد  یناناوج  هب  جایتحا  رکـشل ، هک  دوب  نیا  لیلد  هب  نآ 
رد هجو  چـیه  هب  اریز  دـنریگب ، هزور  توهـش ، زا  يریگولج  يارب  هک  دوش  هتفگ  اـهنآ  هب  تلاـح  ناـنچ  رد  دوبن  لوقعم  رگید  تهج 
(. 8) .دوب هداعلا  قوف  تلاح  صاخ و  عضو  نیا  زا  ترابع  هعتم ، عیرشت  تلع  نیاربانب ، دوبن ؛ حالص  نایرکشل  فعض  گنج ، نادیم 

.تمکح ای  تلع 

قالط و ثحب  لیبق  زا  يرگید  ياه  ثحب  رد  تسا  نکمم  هک  دوش  هجوت  یلوصا  یـساسا و  بلطم  کـی  هب  تسا  مزـال  اـج  نیا  رد 
: . هک نیا  نآ  دوش و  عقاو  دیفم  زین  تاجوز  ددعت 

تالکـشم عفر  هب  هجوت  اب  مالـسا ، راذگنوناق  يوس  زا  هعتم ، مکح  عیرـشت  هک  دوش  یم  مولعم  یعامتجا  ییاور و  دهاوش  نیارق و  زا 
نکمت مدع  تروص  رد  هک  تسا  هدرک  زیوجت  هک  نآ  زا  دعب  زین  نآرق  دوخ  رد  هدوب و  فارحنا  تارطخ  زا  يریگولج  درجم و  دارفا 

: . دیامرف یم  تقوم ، جاودزا  زیوجت  نینچمه  دننک و  ییوشانز  دازآ  ریغ  نانز  ای  دازآ ، نانز  اب  میاد ، جاودزا  هب  تبسن 

(. 9 (؛ ًافیعَض ُناْسنإلا  َِقلُخَو  ْمُْکنَع  َفِّفَُخی  ْنأ  ُهّللا  ُدیُری 

.تسا هدش  هدیرفآ  فیعض  ناسنا ، دهد و  فیفخت  امش  هب  هک  دهاوخ  یم  دنوادخ 

اب میاد ، روط  هب  نادرم  هک  تسا  نیا  ساـسا  مالـسا ، رظن  زا  هک : دوش  یم  طابنتـسا  ءاـسن  هروس  ات 28  تایآ 24  عومجم  رد  تقد  اـب 
جاودزا دازآ ، ریغ  نز  اب  هک  دوش  یم  زاجم  ناسنا  فیفخت ، هجرد  کی  اب  دـیآ ، شیپ  یترورـض  رگا  اما  دـننک ؛ جاودزا  دازآ ، ناـنز 

، تسا حرط  لباق  اج  نیا  رد  هک  یلاؤس  لاح.دروآ  يور  تقوم  جاودزا  هب  ای  دنک 
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.نآ تمکح  ای  تسا  تقوم  جاودزا  زاوج  تلع  ترورض ، نیا  ایآ  هک  تسا  نیا 

، دـشاب تمکح  رگا  تسین و  زیاج  تقوم ، جاودزا  ترورـض ، ماـقم  ریغ  رد  دـنز و  یم  رود  روحم  ناـمه  رب  مکح  دـشاب ، تلع  رگا 
رد ار  بلطم  نیمه  ریظن.تسا  زیاج  تقوم  جاودزا  درادن ، مه  رارطـضا  هک  یـسک  يارب  نیاربانب ، دـخرچ و  یمن  روحم  نآ  رب  مکح 

یمکحم لیلد  تایاور ، رد.درک  میهاوخ  ثحب  دوخ  ياج  رد  ادخ  تساوخ  هب  هک  دومن  حرطم  ناوت  یم  زین  تاجوز  ددـعت  قالط و 
روظنم هب  ًانایحا  هدوبن و  نیا  رب  زین  نیملـسم  هریـس  هک  مینیب  یم  درادن و  دوجو  تسا ، مکح  تلع  ترورـض ، هک  دـنک  عناق  ار  ام  هک 

زا ار  دوخ  هعتم ، هلیـسو  هب  دـینکن و  هعتم  رب  رارـصا  هک : تسا  هدـمآ  زین  تایاور  رد  تسا و  هدـش  هدافتـسا  هعتم  زا  تیمرحم ، داـجیا 
نینچ ًالومعم  يراذگنوناق  رد.تسا  يا  هلأسم  زین  تنس  هماقا  ننـست ، لها  يراددوخ  مغر  یلع  هرخالاب ، دیرادن و  زاب  میاد  نارـسمه 

نآ زا  زین  رگید  دراوم  رد  دـنک و  یم  ادـیپ  میمعت  هک  دوش  یم  ینوناق  ندـمآ  دوجو  هب  تمکح  يرما  ینعی  دـیآ ؛ یم  شیپ  یعـضو 
هب ار  تشوگ  مورحم ، ياه  هداوناخ  هب  کـمک  يارب  تلود  هک  دـنارذگب  ینوناـق  هننقم  هوق  هک  نیا  دـننام  .دوش  یم  هدافتـسا  نوناـق 
هب راک ، نیا  هک  تسا  تسار  .دـهدب  هنارای  حالطـصا ، هب  دزادرپب و  لاملا  تیب  زا  ار  تمیق  دازام  دـهدب و  مدرم  هب  يرت  نازرا  تمیق 

هدافتـسا نآ  زا  زین  دـمآرد  رپ  طسوتم و  ياه  هداوناخ  اهتنم  دـمآرد ، مک  مورحم و  ياه  هداوناـخ  رب  تسا  یفیفخت  لیهـست و  روظنم 
نیا زا  اهنآ  هک  دراد  اج  اما  دننک ؛ یم 
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تیب تلود و  رب    ّ ِلَک ار  دوخ  دنتـسه  نکمتم  هک  ییاهنآ  دنوش و  دنم  هرهب  هقبط  نامه  طقف  دنراذگب  دـننکن و  هدافتـسا  ءوس  نوناق ،
.دنزاسن لاملا 

نیا زا  .دوش  مالعا  دـنوادخ  يوس  زا  تقوم  جاودزا  نوناق  هک  تسا  هدـش  نیا  تمکح  ترورـض ، کی  زین  ام  ثحب  دروم  هلأسم  رد 
دوجو یترورض  مه  وا  يارب  ایآ  هک  دهد  رارق  لاؤس  دروم  ار  دوخ  یسک  ره  هک  تسا  رتهب  اما  دننک ، هدافتسا  دنناوت  یم  همه  نوناق ،

، تسا نوگانوگ  نانز  ندیـشچ  یبلط و  عونت  تقوم ، جاودزا  زا  فدـه  رگا  هصـالخ ، !. هن اـی  دورب  تقوم  جاودزا  غارـس  هب  هک  دراد 
انز و زا  زیرگ  شطع و  ندناشنورف  ترورـض و  عفر  فده ، رگا  و  روفنم ! مومذم و  لالح  اما  تسا ، لالح  هکلب  تسین ، یمارح  راک 

!. حودمم لالح  تسا و  لالح  تسا ، هانگ 

تسد هب  یلک  روط  هب  ادخ  مکح  کی  دوب  نکمم  هک  دمآ  شیپ  یعضو  میرحت ، هلاسم  ندش  ناونع  اب  مالسا  ردص  رد  هک  اج  نآ  زا 
هعتم كرت  هک  نیا  يارب  دـننک ، هعتم  دارفا  هک : نیا  نآ  دـش و  هدوزفا  یلـصا  هزیگنا  رب  زین  رگید  هزیگنا  کی  دوش ، هدرپس  یـشومارف 

.دورب نیب  زا  دندوب ، هدروآ  دوجو  هب  یطارفا  يزاس  وج  کی  رد  نآ  يارب  یضعب  هک  یحبق  دوشن و  تنس 

: . دومرف (ع ) قداص ماما 

.درواین ياج  هب  ار  ادخ  ربمایپ  ياه  همانرب  زا  یکیو  دریمب  يدرم  هک  مدنسپ  یمن  نم 

(. 10) .يرآ دومرف : درک  هعتم  ادخ  ربمایپ  دندیسرپ :

میکحت هجوتم  یقالخا  یتیبرت و  لئاسم  یگداوناخ و  یگدـنز  يزیر  همانرب  ظاحل  زا  ار  دوخ  شـشوک  مامت  مالـسا ، یتقو  یهگناو ،
دروخرب تقوم  جاودزا  هلأسم  اب  يا  هنوگ  هب  تسا  نکمم  هنوگچ  هدرک ، نآ  ياقب  ماود و  هداوناخ و 

رسپ رتخد و  طباور  www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 212زکرم  هحفص 23 

http://www.ghaemiyeh.com


!. دشاب نیجوز  نایم  هعفاد  داجیا  هداوناخ و  ياه  هیاپ  ندش  تسس  شا  هجیتن  هک  دنک 

هب تسا و  عنام  اهنآ  نایم  رد  یلیم  یب  زیرگ و  شیادیپ  يارب  تسا و  زاس  هنیمز  رگیدکی  هب  رهوش  نز و  ياه  یگتسبلد  يارب  مالـسا 
: . دومرف ْمالسا  راوگرزب  ربهر  تهج ، نیمه 

ود ره  عقاو ، رد  هک  دنک  عفد  ار  دوخ  ناجیه  زاین و  دورب و  دوخ  رـسمه  غارـس  هب  دـیاب  دوشب ، ابیز  ینز  هجوتم  امـش  زا  یکی  هاگ  ره 
.دنتسه یکی 

(. 11) .دنک لاؤس  دنوادخ ، لضف  زا  دزادنیب و  نامسآ  هب  مشچ  دومرف : دنک  هچ  درادن ، رسمه  رگا  دیسرپ : یکی 

هب رهوش و  نز و  یگتـسبلد  هقالع و  هتـشر  ندش  هراپ  زاس  هنیمز  هعتم و  نوناق  زا  هدافتـسا  ءوس  هعتم ، رد  یگتخیـسگ  راسفا  نیقی ، هب 
.ددنسپ یمن  يزیچ  نینچ  مالسا  زگره  تسا و  نیجوز  طباور  ندییارگ  يدرس 

.یگداوناخ تافالتخا 

یمن نآ  ظفح  رد  دـناد و  یمن  تمالـس  ردـق  دوشن ، ـالتبم  يدردرـس  بت و  یماـکز ، هب  هاـگ  هگ  دـشاب و  ملاـس  هشیمه  یـسک  رگا 
یتشک راوس  یتقو  هک  تسا  یمالغ  ناتـساد  وا  ناتـساد  دـناد و  یمن  ار  شمارآ  شیاسآ و  ردـق  دـتفین ، رطخ  هب  یناسنا  رگا.دـشوک 

رد نوچ  دننکفیب و  ایرد  هب  ار  وا  هک : داد  روتـسد  یمیکح  .تخاس  تحاران  ار  یتشک  نانیـشنرس  درک و  دایرف  داد و  هب  عورـش  دـش ،
مد دیزخ و  یتشک  هشوگ  رد  مارآ  ادصورس و  یب  سپ  نآ  زا  .دنشک  شنوریب  داد  روتـسد  تفرگ  رارق  یگفخ  ندش و  قرغ  هناتـسآ 

!. درواین رب 

دناوت یمن  مه  هداوناخ  .تسا  هدنزاس  درف ، هعماج و  يارب  اه  يداشو  مغ  اه و  یتسردنت  اه و  يرامیب  یگدـنز و  ياه  بیـشن  زارف و 
هداوناخ نآ  .دشاب  تخاون  کی 
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شمدع  ) تسا و عافدنا  عفد و  طیحم  هکلب  باذـجنا ، بذـج و  طیحم  هن  تساه ، شکمـشک  تافالتخا و  هدز  نافوت  هراومه  هک  يا 
ًامتح تسین و  لماک  مهافت  طیحم  درادـن ، دوجو  يا  هرجاشم  ثحب و  داقتنا و  هنوگ  چـیه  نآ  رد  هک  يا  هداوناخ  نآ  و  دوجو )! هب ز 
رهم داقتنا ، ضارتعا و  دراوم  رد  دنهد و  یمن  زورب  ار  اه  جنر  اهدرد و  دنراد و  یم  هاگن  لد  رد  دنراد ، هدـقع  هچ  ره  هیـضق ، نیفرط 

ار زیچ  همه  دشک و  هلعش  یک  ات  دنزاس ، یم  ناهنپ  رتسکاخ  ریز  یشتآ  نوچمه  ار  اه  هوکـش  اه و  هیالگ  دننز و  یم  بل  رب  توکس 
رهوش نز و  نایم  یثحبو  ّرج  هاگ  هگ  هداوناخ ، طیحم  رد  رگا  هک  دندقتعم  سانش  ناور  نادنمشناد  زا  یضعب  !. دنازوسب دوخ  ماک  رد 

مهافت و يارب  هنیمز  دـنام و  یمن  یقاب  یـسک  لد  رد  يا  هدـقع  دـهد و  یم  تاجن  یتخاون  کی  زا  ار  یگدـنز  تسا و  دـیفم  دـشاب ،
دننک یگدنز  زیمآ ، قشع  هکلب  زیمآ و  تملاسم  یتسیزمه  اب  دنناوت  یم  رتهب  نیفرط ، دوش و  یم  مهارف  رتشیب  یگنهامه  يرکفمه و 

.دنیامن كرد  ار  رگیدکی  و 

فعـض ياه  هطقن  دـقاف  یناسنا  چـیه  ًاملـسم  .دـننک  كرد  ار  رگیدـکی  ناـسنا ، ود  هک  تسا  نیا  زا  نخـس  تسا ، نیمه  زین  تیعقاو 
تبثم ياه  هطقن  همه  هک  تسا  نیا  قح  دنـسرب ، رگیدـکی  لماک  كرد  هب  ناسنا  ود  تسانب  رگا  .تسین  یقالخا  یفطاع و  یحور و 
دصرد دنچ  ناسنا ، نیا  هک  دوش  مولعم  يرگید  يارب  ات  دسرب  زورب  روهظ و  هب  تیصخش ، کی  فعـض  توق و  ياه  هبنج  یفنم و  و 

.تسا یندش  بذج  ینتشاد و  تسود  دامتعا و  لباق 

، نیاربانب
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هک تسا  نیا  رتهب  .تسا  لاکشا  دلوم  هکلب  دنک ، یمن  لکشم  لح  اهداقتنا ، اه و  ضارتعا  اه و  هیالگ  اه و  هلگو  اه  هدقع  ندناشوپ 
یب درادن ، لوبق  هچ  ره  ربارب  رد  زین ، يرگید  نآ  ددرگ و  راکـشآ  نایرع و  يرگید  يارب  تسه ، هک  هنوگ  نآ  یـسک  ره  تیـصخش 

ددرگ و رهاظ  کی  ره  يریگ  تخس  تشذگ و  دح  دیآ و  شیپ  اه  هقیلس  اهرظن و  یقالت  ات  دزاس  راکـشآ  نایرع و  ار  دوخ  یلمحت 
هبناـج ود  ار  هلأـسم  اـم  هک  دراد  هجوت  یمارگ  هدـنناوخ.دزاسب  تسا ، مزـال  یتـسیزمه  يارب  هک  هنوگ  نآ  ار  دوخ  دـناوتب  مادـک  ره 

.مینک شوماخ  هفخ و  ار  يرگید  میهدب و  نادیم  هزادنا  یب  یکی  هب  میهاوخ  یمن  .هبناج  کی  هن  مینک  یم  حرطم 

هطقن ربارب  رد  دـناوتب  سک  ره  دـیاب  .دـشاب  نز  ای  درم  قلطم  تیمکاح  يردـلق و  طیحم  دـیابن  هداوناخ ، طیحم  مییوگب : میهاوخ  یم 
هک دنشاب  هتشاد  هجوت  دیاب  ود  ره  اما  دشاب ؛ هتـشاد  عافد  قح  زین  يرگید  دنک و  ضارتعا  داقتنا و  رظن و  راهظا  يرگید  فعـض  ياه 

همه رت و  قیمع  رتهب و  ياه  یتشآ  اه و  مهافت  زاس  هنیمز  هکلب  دـنهدن ، رارق  ینالوط  ياه  ییوجماقتنا  اـه و  يریگرد  همدـقم  ار  نیا 
.دشاب رت  هبناج 

شیاسآ و زار  دوخ ، دیاب  درم  نز و  .تسا  ینالوط  تیمیمص  افص و  رد  هکلب  تسین ، ینالوط  شکمشک  گنج و  رد  یگدنز  فطل 
.دنیامنن خلت  يرگید  دوخ و  ماک  هب  ار  یگدنز  لوقعم ، ریغ  تاعقوت  اب  دننک و  كرد  ار  شمارآ 

دننک و یتشآ  دیاب  هک  دنراد  هجوت  ینالوط  ياه  ثحب  رج و  نمض  رد  اهرهوش ، اه و  نز  زا  يرایسب  هک  تسا  نیا  بلاج 
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درد نیمه  هب  رعاش  یخرف  دـیاش  .دـنروآ  يور  رگیدـکی  هب  دـیابن  زگره  ییوگ  هک  دـننک  یم  زات  تخات و  نانچ  نآ  لاح ، نیع  رد 
: . دیوگ یم  هک  هدوب  راتفرگ 

.زارد گنج  زا  سپ  وا  اب  مدرک  یتشآ 

.زان نم  اب  دنکن  رگید  هک  طرش  نیدب  مه 

رد اهنآ  داهج  تسا ، ییایرد  ینیمز و  ییاوه و  ياه  عافد  اه و  هلمح  اه و  ههبج  اهرگنس و  رد  درم  داهج  رگا  هک  دننادب  دیاب  اه  نز 
: . دومرف (ع ) مظاک یسوم  ماما  اریز  تسا ؛ ندرک  يرادرهوش  رتهب  هچ  ره  هار  رد  شالت  ششوک و  هداوناخ ، سدقم  رگنس 

(. 12 (؛ ِلُّعَبتلا ُنْسُح  ِهَأْرَملا  ُداهِج 

.تسا يرادرهوش  وکین  نز ، داهج 

رب حالس  رابکتسا ، ملظ و  اب  هزرابم  بتکم و  زا  عافد  يارب  هک  تسا  ظوفحم  وا  يارب  قح  نیا  درک  باجیا  يزور  رگا  لاح ، نیع  رد 
.دنک يزاب  ناج  دریگ و  فک 

هکلب دنا ، هدزن  ناگتـشذگ  هک  دننز  یم  يا  هزات  ياه  فرح  شیوخ  قوقح  زا  عافد  يارب  دنا و  هدش  رادیب  زورما  دـننکن  رکف  اه  نز 
یم باوج  دندز و  یم  ار  دوخ  ياه  فرح  دندیسر و  یم  ْربمایپ  تمدخ  هک  دندوب  يرکفنشور  ناملسم و  نانز  مه  مالسا  ردص  رد 
هنوگ نیا  ار  دوخ  تالاکـشا  بلاطم و  درک و  یفرعم  رگید  نانز  هدنیامن  ار  دوخ  دمآ و  ربمایپ  تمدـخ  دـیزی ، رتخد  ءامـسا.دنتفرگ 
امـش ياه  هتـساوخ  میا و  هتـسشن  اه  هناخ  رد  اه  نز  اـم  .میدروآ  ناـمیا  اـم  درک و  ثوعبم  يربماـیپ  هب  ار  وت  دـنوادخ  : . داد حیـضوت 

جح هزانج و  عییـشت  ناراـمیب و  تداـیع  تعاـمج و  هعمج و  زاـمن  هب  نادرم  امـش  مییاز و  یم  دـنزرف  مینک و  یم  هدروآرب  ار  نادرم 
همه زا  رتالاب  یپایپ و 
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ار ناتنادنزرف  میزاس و  یم  هدامآ  ار  ناتـسابل  مینک و  یم  ظفح  ار  ناتلاوما  امـش  تبیغ  رد  .دیا  هتفای  يرترب  ام  رب  ادـخ ، هار  رد  داهج 
، ینید تالکـشم  لئاسم و  رد  زگره  ایآ  : . دومرف درک و  باحـصا  هب  ور  ْربمایپ.میتسین  کیرـش  امـش  اب  رجا  رد  ایآ  مینک ؛ یم  تیبرت 

یلاع ربهر  سپس.دیوگب  نخس  هنوگ  نیا  ینز  میدرک  یمن  نامگ  دندرک : ضرع  باحصا  !. دیدوب هدینـش  ینز  زا  نیا  زا  رتهب  ینخس 
یپ رد  دیهد و  ماجنا  بوخ  ار  يرسمه  هفیظو  ناتنارسمه ، ربارب  رد  امش  رگا  وگب : اه  نز  هب  ورب  : . دومرف دش و  وا  هجوتم  مالـسا  ردق 

ریبکت و هک  یلاح  رد  ءامـسا.دنک  یم  يربارب  اهنیا  همه  اب  دینک ، شـشوک  اهنآ  تقفاوم  بلج  هار  رد  دیـشاب و  اهنآ  نتخاس  دونـشخ 
(. 13) .تفر ربمایپ  شیپ  زا  لاح  شوخ  تفگ ، یم  لیلهت 

ياه نادـیم  رد  يرگینامرهق  دراد  تلاـصا  هچنآ  ناـنز  دوجو  رد  هک  اـه  نز  دوخ  مه  دـننک ، هجوت  دـیاب  اـهدرم  مه  ار  تقیقح  نیا 
تفاطل و ابیز  ياه  لگ  نوچمه  دنتـسه و  یگدنز  هناحیر )  ) مالـسا هاگدید  زا  نانآ  هکلب  تسین ، شزرو و …  تسایـس و  گنج و 
: هک درپس  حرج ، برـض و  هرجاشم و  فالتخا و  موادـتم  ياه  ناـفوت  تسد  هب  دوش  یمن  ار  توارط  تفاـطل و  نیا  دـنراد و  توارط 

.تسافص سنا و  لفحم  رد  نادلگ و  رد  لگ  ياج 

: . دومرف هک  میشیدنیب  (ع ) نانمؤمریما نخس  هب 

(. 14 (؛ ٍهَنامَرْهَِقب ْتَْسَیلَو  هَنَاْحیَر  َهأْرَملا  َّنإ 

.نامرهق هن  تسا ، لگ  یگدنز ، رازلگ  رد  نز 

دنک و یم  مه  يرگ  ینامرهق  دوخ  ياج  رد  دراد ، ار  لگ  توارط  تفاطل و  هک  نیمه  درک ، باجیا  ترورـض  رگا  هک  میدرک  هراشا 
دهاجم و نز  اهدص  يریازجلا و  ياشاپوپ  هلیمج  نوچمه 
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(. 15) .دنک یم  ینیرفآراختفا  دراذگ و  یم  شیپ  هب  مدق  شخب ، ییاهر  تازرابم  هصرع  رد  رگید ، راکادف 

، رگید ياه  هبنج  یـضعب  یمـسج و  تردق  لیلد  هب  دیابن  يدرم  زگره  درک و  عرف  يادف  ار  لصا  دیابن  زگره  هک  تسا  حضاو  رپ  اما 
هدییور و تفاطل  توارط و  ایند  کی  اب  یگدنز  کیرش  ردام و  رسمه و  نز و  مان  هب  تقلخ ، ناتسوب  رد  هک  یلگ  رابتعا  شزرا و  زا 

.دنک راب  تحارج  هدننکش و  ياه  هبرح  دگل و  یلیس و  تشم و  ریسا  ار  وا  دهاکب و  تسا ، هتفکش 

هلیـسو هک  یفیطل  رهوگ  نیا  ادابم  هک  دهد  یم  رادشه  نادرم  هب  دراد و  هجوت  نز  ياه  یگژیو  هب  ًاقیقد  مالـسا ، نییآ  هک  یتسار  هب 
راوتسا میکحت و  رد  ار  وا  ینامسآ  تلاسر  دینک و  عییضت  دیچوپ ، چیه و  وا  یب  تسامش و  یگدنز  يافـص  یـشوخلد و  یمرگلد و 

.دییامن شومارف  هداوناخ ، ندنام 

: . دومرف هک  تسا  هتفهن  ْمالسا  ربمایپ  هنامیکح  هنادواج و  نخس  رد  اه  یگژیو  نیا  همه 

(. 16 (؛ اهعِّیَُضیالَف اهَذَخَّتا  ِنَم  هَبَِعل  ُهأرَملا  امَّنإ 

.دنک شعیاض  دریگ ، یم  ار  وا  هک  یسک  ادابم  .تسا  یشوخلد  هلیسو  هداوناخ  طیحم  رد  نز 

هدننک و جیگ  ياه  یلیس  دشاب ، يرگید  ندرگ  تسد و  رد  تیمیمـص ، افـص و  یگنهامه و  ناشن  هب  دیاب  هک  یتسد  تسا  روآ  مرش 
!. دنزب هدننکش  هدنبوک و  ياه  تشم 

دـشاب و یگدننکـش  یگدـنبوک و  یگدـننز و  مشخ و  رهق و  رهظم  یهاگ  دوخ  یگدـنز  کیرـش  ربارب  رد  یتسد  هک  تسا  هناقمحا 
!. دزادرپب شزاون  فطل و  هب  دوخ - ! یسنج  هزیرغ  هبناج  کی  ياضرا  يارب  دبالو  وا -  ندرگ  رد  تسد و  رد  یهاگ 

دنک و یم  بجعت  مدرم  هنوگ  نیا  زا  ادخ  ربمایپ 
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: . دیامرف یم 

(. 17 !) اِهب َْتبِرُض  ٍدَِیب  ُهأْرَملا  َُقناُعت  َْفیَک 

!. دوش یم  هقلح  وا  ندرگ  هب  تسا ، هدز  ار  نز  هک  یتسد  هنوگچ 

: . دیامرف یم  ای 

(. 18 !) اهَِقناعُم ُّلَظَی  َُّمث  َهأْرَملا  ُمُکُدَحأ  ُبِرْضَیأ 

!. دیوش یم  ندرگ  هب  تسد  وا  اب  دعب  دینز و  یم  ار  دوخ  رسمه  ایآ 

: . دیامرف یم  دیجم  نآرق  هن  رگم 

(. 19 (؛ ًالیبَس َّنِْهیَلََع  اوُْغبَت  الَف  ْمُکَنْعَطأ  ْنإَف 

.دینکن ییوج  هناهب  اهنآ  تیذا  يارب  دننک ، تعاطا  ار  امش  اه  نز  رگا 

.دشاب هیبنت  یتح  بیقعت و  هذخاؤم و  لباق  درک ، فلخت  رگا  ات  دوش ، صخشم  کی  ره  ياه  تیلوؤسم  فیاظو و  دودح  دیاب 

تیلوؤسم فیاظو و  دودح  زا  هک  تسا  یتاراظتنا  تاعقوت و  هجیتن  دـشاب ، درم  بناج  زا  رگا  ًاصوصخم  یگداوناخ ، تافالتخا  رثکا 
.تسا جراخ  کی  ره  ياه 

هقفن و ندادـن  رطاخ  هب  نادرم ، زا  نانز  تایاکـش  ِرتشیب  هک  دوش  یم  هجوتم  دـنکفیب ، يرظن  اه  هاـگداد  ياـه  هدـنورپ  هب  ناـسنا  رگا 
ماجنا ار  دوخ  مزال  فیاظو  هک  دشاب  هتشاد  تیاکـش  ینز  زا  يدرم  هک  دتفا  یم  قافتا  تردن  هب  تسا و  يرهوش  فیاظو  زا  فلخت 

.تسا هدادن 

صخـشم ار  اهنآ  فیاظو  زرم  دـح و  حـلاص ، نانز  یفرعم  اب  هلمج  کی  رد  نآرق  تسیچ  فیاظو  نیا  دودـح  دراد  یفیاظو  هچ  نز 
: . دیامرف یم  هدرک و 

(. 20 (؛ ِْبیَْغِلل تاِِظفاِح  تِاِتنِاق  ُتاِِحلاّصلاَف 

.دنیاهنآ سومان  لام و  ظفاح  اهنآ  بایغ  رد  دنعضاوتم و  عیطم و  نارهوش  ربارب  رد  حلاص ، نانز 

ياهزیچ هن  تسا و  ییوشاـنز )  ) فیاـظو هب  طوبرم  هچنآ  رد  ینعی  تناـق )  ) رهوش ربارب  رد  هک  تسا  ینز  نآرق ، رظن  زا  هتـسیاش  نز 
.دهد یمن  رارق  نانئاخ  دربتسد  ضرعم  رد  ار  وا  تورث  هناخ و  رتسب و  رهوش ، بایغ  رد  ینز  نینچ  .تسا  عضاوتم  عیطم و  رگید ،

، هدودحم نیا  زا  جراخ  رد  رگا 
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تردـق قح  درم  اج  نیا  رد  .درک  رابجا  لیمحت و  دـیابن  دزاس ، هدروآرب  دـناوت  یمن  ای  دـهاوخ  یمن  نز  دراد و  یتاـعقوت  نز  زا  درم 
دربن و هنحـص  ار  یگدـنز  طیحم  ناـشیرپ و  ار  یناـسنا  اـج  یب  تاـعقوت  اـب  ارچ  .درادـن  يزاـس  هدـنورپ  ندرک و  تیاکـش  ییاـمن و 
هفیظو و هک  يدـح  رد  ار  دوخ  تاعقوت  هک  دـشاب  بظاوم  یـسک  ره  دـنک و  لمع  دوخ  هفیظو  هب  یـسک  ره  رگا  میزاس ! شکمـشک 
تشذـگ و ردـق  یـسک  ره  هک  تسا  تـقو  نآ  دوـب ؛ دـهاوخ  شخب  شمارآ  یگدـنز ، دزاـس ، دودـحم  دـنک ، یم  باـجیا  فـیلکت 

.تسا رازگساپس  لد  ناج و  زا  دناد و  یم  ار  نارگید  راثیا  يراکادف و 

هچره دزادـنیب و  راک  هب  دراد ، ناوت  رد  هچ  ره  یگداوناخ  كرتشم  یگدـنز  رد  دـنک ؛ يرداـم  دـنک ؛ يراکادـف  نز  مییوگ : یم  اـم 
هفیظو و ورملق  رد  اهنیا  هک  دـنادب  دـیاب  مه  درم  مییوگ : یم  اما  دـشاب ؛ رهوش  شیاسآ  نانیمطا و  يدنلبرـس و  یمرگلد و  هیام  رتهب ،

دوخ دـنک ، یم  يراکادـف  نز  رگا  نیاربانب ، .میتفگ  هچنآ  هب  تسا  هدرک  دودـحم  ار  وا  هفیظو  نآرق  .تسین  نز  تیلوؤسم  فیلکت و 
برض و دیدهت و  بضغ و  رهق و  اب  دزادنین و  هار  لاجنج  راج و  درکن ، يراکادف  رگا  دنکن و  عیاض  ار  شرجا  دنادن و  وا  راکبلط  ار 

دنویپ نیا  رد  كرتشم و  یگدنز  نیا  رد  هک  دنادب  دـیاب  درم.دزاسن  روبجم  تسین ، شا  هفیظو  هچنآ  هب  ار  وا  يزاس ، هدـنورپ  حرج و 
: . تسا نیمه  مه  قح  هداهن و  وا  شود  رب  هفیظو  ود  مالسا  ینامسآ  باتک  سدقم ،

.لومعم فراعتم و  دح  رد  نز  یگدنز  هنیزه  قافنا  . 1

َنُوماّوَق ُلاجِّرلا  : . دیامرف یم  میرک  نآرق 
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(. 21 (؛ اوُقَْفنأ اِمبَو  ٍضَْعب  یلَع  ْمُهَضَْعب  ُهّللا  َلَّضَف  اِمب  ِءاسِّنلا  یَلَع 

( ماّوق  ) هژاو.دننک یم  قافنا  نادرم  هک  نیا  رطاخ  هب  هداد و  يرترب  یضعب  رب  ار  یضعب  ادخ  هک  نیا  رطاخ  هب  .دننانز  هاگ  هیکت  نادرم 
هک اج  نآ  زا  دـنک و  یم  مایق  يرگید  یگدـنز  جـیاوح  عفر  هب  هک  دوش  یم  هتفگ  یـسک  هب  مّیق  تسا و  مّیق )  ) هغلابم یبرع  نابز  رد 

ماوق و تسا  هدش  هتشاذگ  نادرم  هدهع  رب  يرت  نیگنس  ياه  تیلوؤسم  رتشیب ، يدنمورین  هطساو  هب  هداوناخ ، رد  مه  هعماج و  رد  مه 
.دنا هدش  میق 

.راتفر ترشاعم و  نسح  . 2

.دینک ترشاعم  یبوخ )  ) هب نانز ، اب  (. 22 (؛ ِفوُْرعَملِاب َّنُهوُرِشاعَو  : . دهد یم  روتسد  نینچ  نادرم  هب  دیجم  نآرق 

فورعم و اـه  یکین  یمالـسا ، هعماـج  رد  هک  تسا  نیا  فدـه  تسوـکین و  هدیدنـسپ و  فورعم )  ) زا دوـصقم  هک : مـیا  هـتفگ  ًـالبق 
رد هدیدنسپ ، فورعم و  .دنناسرب  عفن  دیاب  همه  یگداوناخ ، یعامتجا و  یگدنز  ماظن  رد.دشاب  هتخانـشان  رکنم و  اه ، يدب  هتخانش و 

تلاصا و يادـف  سک  چـیه  لالقتـسا  تلاصا و  دریگب و  مه  عفن  دـناسر ، یم  عفن  هک  روط  نامه  يوضع  ره  هک  تسا  نیا  ماظن  نیا 
.دوشن يرگید  لالقتسا 

اهنآ نتشاذگ  راشف  ریز  اهنآ و  نتفرگ  ثرا  هب  لیبق  زا  نانز ، دروم  رد  یبرع  هدیدنـسپان  ياه  تنـس  زا  یـضعب  زا  نآرق  هک  یماگنه 
: . هک دیامرف  یم  ناشن  رطاخ  دیوگ ، یم  نخس  دنشوپب ، مشچ  دوخ  هیرهم  زا  هک  نآ  يارب 

امـش زا  کی  چیه  دیراد و  زاین  رگیدـکی  هب  همه  دـیرکیپ و  کی  ياضعا  همه  نادرم  نانز و  امـش  ینعی ، ( 23 () .ٍضَْعب ْنِم  ْمُکُضَْعب  )
.دزاس دوخ  تیدرف  لالقتسا و  تلاصا و  يادف  ار  يرگید  تیدرف  لالقتسا و  تلاصا و  دناوت  یمن 

ُهَنوُذُخأَت َْفیَکَو 
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(. 24 (؛ ًاظیلغ ًاقاثیِم  مُْکنِم  َنذَخأَو  ضعب  یلإ  مُکُضَْعب  یضفأ  دقَو 

و  ) دنا هتفرگ  راوتسا  ینامیپ  امـش  زا  نانز  و  دیا ) هدش  هناگیو   ) هدیـسر رگیدکی  هب  امـش  هک  یتروص  رد  دیریگ ، یم  ار  نآ  هنوگچو 
(. دینزب ررض  رگیدکی  هب  دیابن 

طیحم رد  درم  ترـشاعم  هک  نیا  هرابرد  زاب  اـم  .نز  فیاـظو  بوچراـچ  مه  تسا و  صخـشم  درم  فیاـظو  بوچراـچ  مه  نونکا ،
اهرایعم اه و  كالم  میهاوخ  یم  اج  نیا  .مینک  یم  ثحب  لیـصفت  هب  اهنآ  لباقتم  فیاظو  زین  دشاب و  دیاب  هنوگچ  رـسمه  اب  هداوناخ 

دـشاب و انـشآ  دوخ  فیاظو  هب  سکره  دوش و  هتفرگ  تساج  یب  تاعقوت  هدـییاز  هک  یتافالتخا  هنوگ  نآ  ِولج  اـت  مینک  صخـشم  ار 
.دشاب هتشادن  یفاضا  عقوت  دشاب و  انشآ  يرگید  فیاظو  اب  زین  دنکن و  فلخت 

رکذـت مییوگب ، نخـس  شیوخ ، فیاظو  يادا  يارب  رهوش  نز و  ندروآ  هار  هب  شور  فالتخا و  عفر  تیفیک  هرابرد  هک  نیا  زا  لـبق 
هک تسا  عیـسو  شا  هنماد  يردق  هب  نانز ، اب  ترـشاعم  نسح  هک : تسا  نیا  نآ  میناد و  یم  مزال  ار  نادرم  همه  هب  ینآرق  هتکن  کی 

.دراذگب يریثأت  اهنآ  ِراتفر  رد  دیابن  دننکب ، مه  یتهارک  ساسحا  شیوخ  رسمه  هب  تبسن  لد  رد  رگا  یتح 

: . دیامرف یم  هراب  نیا  رد  نآرق 

(. 25 (؛ ًاریثَک ًاْریَخ  ِهیف  ُهّللا  َلَعْجَیَو  ًاْئیَش  اوُهَرْکَت  ْنأ  یسَعَف  َّنُهوُُمتْهِرَک  ْنإَف 

ریخ زیچ ، نامه  رد  ادخ  دیدنسپن و  ار  يزیچ  تسا  نکمم  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  دنـشاب ، امـش  تهارک  دروم  ناتنارـسمه  رگا 
.دهد رارق  ناوارف 

.دهد یم  ناوارف  ریخ  هدعو  هدرک و  ترشاعم  نسح  هب  هیصوت  يدراوم  نینچ  رد  ادخ  هک  تساج  نیا 

.یگداوناخ تافالتخا  عفر  یگنوگچ 

تسا مزال  تسا و  يرامیب  هداوناخ ، رکیپ  يارب  موادتم ، ياهاوعد  تارجاشم و  تافالتخا و 
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.نامرد رظن  زا  مه  میهد و  رارق  ثحب  دروم  يریگشیپ  رظن  زا  مه  ار  يرامیب 

نخس نامرد  فالتخا و  عفر  تیفیک  هرابرد  زین  يا  همش  میهاوخ  یم  نونکا  .دز  یم  رود  تافالتخا  يریگشیپ  روحم  رب  شیپ  راتفگ 
اهنت هن  تسا ، يرگید  هفیظو  هچنآ  هب  تاـعقوت  ندرک  دودـحم  لـباقم و  فرط  دوخ و  ياـه  تیلوؤسم  فیاـظو و  هب  هجوت  مییوگب ؛

.تسه زین  فالتخا  عفر  لماع  هکلب  فالتخا ، زورب  زا  يریگولج  لماع 

تاـفالتخا دـناوت  یم  هکلب  دریگ ، یم  ار  فـالتخا  زورب  ولج  اـهنت  هن  يدنـسپدوخ ، رورغ و  یهاوخدوخ و  سفن و  ياوه  اـب  هزراـبم 
.دنک لیدبت  مهافت  یتشآ و  حلص و  هب  مه  ار  دوجوم 

نتشادرب يرگید و  تاداقتنا  نتفریذپ  هب  رضاح  زین  کی  چیه  دراد و  یتاداقتنا  يرگید  زا  نیفرط ، زا  کی  ره  هک  تسا  نینچ  یهاگ 
.تسین قفاوت  مهافت و  تهج  رد  یماگ 

روما هدودـحم  رد  رـسمه  تعاـطا  زا  نز  اـی  دزرو ، یم  فلخت  دوـخ  هفیظو  ماـجنا  زا  رهوـش ، نز و  زا  یکی  هک  تسا  نینچ  یهاـگ 
لام و ظـفاح  وا  باـیغ  رد  اـی  دـشاب و  تناـق )  ) شیوخ رـسمه  ربارب  رد  نآرق  هتفگ  قبط  تسین  رـضاح  دـنز و  یم  زابرـس  ییوشاـنز 

.دنک یم  يراددوخ  ترشاعم ، نسح  هقفن و  نداد  زا  درم ، ای  .دشاب و  شسومان 

تقادـص و اـب  دـنک و  یم  هجوـت  يرگید  تاداـقتنا  تارکذـت و  هب  ردـص ، هعـس  اـب  نیفرط  زا  کـی  ره  هـک  تـسا  نـینچ  زین  یهاـگ 
.تسین يا  هیحان  چیه  زا  یمادقا  هیصوت و  هنوگ  چیه  هب  يزاین  دننک و  یم  لح  ار  تالکشم  لئاسم و  تیمیمص ،

رد نانز  زوشن )  ) تلاح دوش ، یشیدنا  هراچ  نآ  يارب  دیاب  تسا و  دیجم  نآرق  هجوت  دروم  ًادیدش  هک  یتالاح  زا  یکی 
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ربارب رد  ییوشانز ، هدودحم  رد  هک  تسا  ینز  تناق )  ) نز میتفگ : .تسا  تونق )  ) لباقم هطقن  تلاح ، نیا  .تسا  یگداوناخ  یگدنز 
.دروآ یم  يور  یشکرس  نایصع و  هب  هدودحم ، نامه  رد  هک  تسا  ینز  هزشان )  ) نز نیاربانب ، .تسا  عضاوتم  عیطم و  رهوش ،

رب هداوناخ  نوناک  هب  ار  تیباذج  یمرگ و  دنیآرب و  جالع  ددـص  رد  هنابیبط ، دـننک  یعـس  هک  تسا  هتـساوخ  نادرم  زا  دـیجم ، نآرق 
.تسا هدرک  هیصوت  زیوجت و  ار  کیتکات  دنچ  زا  هدافتسا  هار ، نیا  رد  دننادرگ و 

(. 26 (؛ َّنُهُوبِرْضاَو ِعِجاِضَملا  ِیف  َّنُهوُرُجْهاَو  َّنُهوُظِعَف  َّنُهَزوُُشن  َنُوفاِخَت  یتهلاَو  : . دیوگ یم  هراب  نیا  رد 

.دینزب دینک و  كرت  اهرتسب  رد  ار  اهنآ  دینک و  هظعوم  دیراد ، میب  اهنآ  ینامرفان  زا  هک  ینانز 

ندز باوخ و  رتسب  رد  اهنآ  هب  ییانتعا  یب  هظعوم و  هناـگ  هس  ياـه  کـیتکات  زا  هک  تسا  هدومرف  هیـصوت  دـیجم  نآرق  تقیقح ، رد 
هار هب  ار  نز  هظعوم ، داشرا و  هار  زا  دنک  یعـس  درم  دیاب  لوا  هجرد  رد  .تسا  یجیردت  اه  کیتکات  نیا  ندرب  راک  هب.دوش  هدافتـسا 

.دروآ یم  يور  موس ، مود و  کیتکات  هب  دشن  عقاو  رثؤم  کیتکات  نیا  رگا  دروآ ؛

یم هتفرگ  راـک  هب  زردـنا ، هظعوم و  ریثأـت  مدـع  تروص  رد  تسا و  کـیتکات  نیمود  هک  باوخ  رتسب  رد  نز  ندرک  اـهر  زا  دوصقم 
.تسیچ دوش ،

یب نز  هب  تبـسن  رتـسب  رد  درم  یگباوـخ ، مه  كرت  نودـب  هک  تسا  نیا  مود ، لاـمتحا  تـسا و  یگباوـخمه  كرت  لاـمتحا ، کـی 
نیا هک  تسا  یعیبط  تسا  رت  يوق  عجاـضم )  ) هملک هب  هجوت  اـب  مود  لاـمتحا  هتبلا  دـهد ؛ رارق  يرهم  یب  دروم  ار  وا  دـنک و  ییاـنتعا 

یتروص هب  دیابن  تسا و  باذجنا  بذج و  یتشآ و  همدقم  همه  اه  کیتکات 
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لد ینحل  دـیاب  نآ  نحل  نیریـش و  ینابز  دـیاب  هظعوم  نابز.ددرگ  مکاح  زیرگ ، هعفاد و  باذـجنا ، بذـج و  ياج  هب  هک  دوش  لمع 
دـصاقم ضارغا و  سفن و  ياوه  میلـست  تسا و  هاوخریخ  نیما و  زوسلد و  هک  دـنک  تباث  دـیاب  ًاـمتح  هدـننک ، هظعوم  .دـشاب  نیـشن 

.تسین یناطیش 

ماـمت رهق   ) هب هک  دـنهاوخب  وا  زا  هلـصافالب  هک  تسا  لوبق  لـباق  هنوگچ  دـشاب ، ظـعاو  هک  دـنا  هدرک  فظوم  ار  وا  لوا  زا  هک  يدرم 
!. دنک یگباوخمه  كرت  هب  مادقا  دروآ و  يور  رایع )!

!. دشاب ناسحا  رهظم  درم  هک  تسین  نیا  حیحص  هدعاق  ییوشانز  یگدنز  رد  رگم 

رب وا  حالـصا  ددـص  رد  يراوگرزب  تشذـگ و  اب  درم  دوشب ، یتلاهج  اطخ و  بکترم  نز  رگا  هک  تسین  نیا  ناسحا  عون  نیرتهب  ایآ 
تـسا رتهب  !. هار نیا  نتـسب  ای  دنامب  زاب  تفلا  یتشآ و  هار  هک  تسا  يدـح  رد  نتفرگ  هلـصاف  ندرک و  يرود  حالـصا ، هار  ایآ  دـیآ !

(ع) قداص ماما  زا  ینخـس  هب  تسا ، نیگنـس  يرـسمه  طباور  میکحت  رـسمه و  لابق  رد  وا  هفیظو  دح  هچ  ات  دـنادب  درم  هک  نیا  يارب 
.مینک هجوت 

.دشاب ناسحا  رهظم  دروآ ، ياج  هب  ار  قح  نآ  درم  رگا  هک  تسیچ  درم  رب  نز  قح  دندیسرپ : راوگرزب  نآ  زا 

(. 27 (؛ اَهلَرَفَغ ْتَلِهَج  ْنإَو  اهوُسْکَیَو  اهُِعبُْشی  : . دومرف

.دهد یم  رارق  تشذگ  دروم  ار  وا  دنک ، یتلاهج  رگا  دناشوپ و  یم  ار  شندب  دنادرگ و  یم  ریس  ار  وا 

نیا مهم  .داد  خـساپ  تلاهج  اب  دـیابن  ار  تلاـهج  .تسا  هدـش  تلاـهج  یعون  راـتفرگ  هدروآ ، يور  زوشن  هب  رهوش  ربارب  رد  هک  ینز 
خساپ تلاهج  اب  ار  تلاهج  هک  تسین  نیا  حالصا  هار  دنوشب و  حالصا  دنا ، هدروآ  يور  تلاهج  هب  هک  یصاخشا  هک  تسا 
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یگداوناـخ و یگدـنز  ینیریـش  .یعاـمتجا  یگدـنز  يارب  مه  تسا و  رـضم  یگداوناـخ  یگدـنز  يارب  مه  يا  هـیور  نـینچ  .مـیهد 
لقاِدحو داشرا  ظعو و  اب  تلاهج  خـساپ  اما  تسا ؛ عفادـت  نداد ، خـساپ  تلاهج  اب  ار  تلاهج  .عفادـت  هن  تسا  بذاجت  رد  یعامتجا ،

هنوـگ نیا  نتفرگ  راـک  هب  اـب  هک  دور  یم  دـیما  تسا و  بذاـجت  زاـس  هنیمز  تسا -  باوـخ  رتـسب  رد  ییاـنتعا  یب  ناـمه  هـک  رهق - 
.ددنبرب تخر  هداوناخ  نوناک  زا  ترفن ، زیرگ و  عفد و  دبای و  ماکحتسا  تدحو ، تفلا و  دنویپ  رگید  راب  اه  کیتکات 

فیحن و مسج  ندیبوک  مهرد  تردق و  لامعا  فده ، هک  تسا  مولعم  زین  موس  کیتکات  دروم  رد  دـش ، هداد  هک  یتاحیـضوت  نیا  اب 
هک دنک  رکف  تسا ، هدـش  هیـصوت  نآرق  رد  هک  یکیتکات  نیموس  دروم  رد  ییادـتبا  رظن  کی  اب  ناسنا  دـیاش.تسین  نز  فیطل  مادـنا 

دگل یلیس و  تشم و  کتک و  اب  دنک و  تردق  لامعا  نز  هرابرد  دهاوخب  هنوگره  ات  دراذگب  زاب  ار  درم  تسد  تسا  هتساوخ  مالـسا 
.تسین نینچ  زگره  هک  یلاح  رد  دیامن ، میلست  دوخ  ربارب  رد  ار  وا 

تکرح زا  صخش  هک  يا  هلحرم  ات  هتفرگ  جنر  درد و  یب  یلومعم و  رایسب  یندرگ  سپ  کی  زا  .دراد  یبتارم  ندز  هک  تسا  یهیدب 
، هن ندز  رگید  دتفیب ، راک  زا  شرکیپ  بلق و  ندز ، رثا  رب  صخش  هک  یتقو  نآ  اهنت  .دوش  یم  بوسحم  ندز  همه  دریمن ، یلو  دتفیب ،

!. دوش یم  هتفگ  نتشک  هکلب 

میمـصت شدوخ  ندز  زرم  دح و  هرابرد  دراد  قح  درم  ایآ  دنک  صخـشم  دیاب  یـسک  هچ  ار  ندز  زرم  دح و  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن 
یمولظم نز  فیحن  رکیپ  دریگب و 
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تشم و قالش و  تابرض  ریز  رد  نانچ  نآ  دناد ، یم  شا  یتسه  ناتسوب  توارط  اب  ابیز و  لگ  تقلخ و  هناحیر ) ، ) مالسا میتفگ : هک 
!. ددرگ روجنر  ناوتان و  هدرمژپ و  هک  دبوکب  مهرد  بوچ  یلیس و  دگل و 

! دـنک نییعت  ار  نآ  دـح  دـیاب  یـسک  هچ  تسا ! دارم  یندز  هنوگچ  هدـش ، زیوجت  هک  اج  نآ  هدـش و  زیوجت  يدروم  هچ  رد  ندز  اـیآ 
!. يرگید ماقم  ای  رهوش 

قح رهوش  تسا و  ییوشانز  هدودحم  رد  ًافرص  نز ، تونق )  ) ینآرق حالطصا  هب  رهوش و  زا  نز  تعاطا  بوجو  هک  میا  هتفگ  ًالبق  ام 
زا هک  تسا  ییاهزیچ  اهنیا  .درادن  دنک  راداو  اهراک  هنوگ  نیا  ییوشـسابل و  يزپشآ و  ییوش و  هنهک  یـشکوراج و  هب  ار  وا  هک  نیا 
رد رهوش  نیاربانب ، دوش و  لح  رهوش  نز و  دوخ  هلیـسو  هب  دـیاب  راثیا  تشذـگ و  يرکفمه و  يراکمه و  تیمیمـص و  مهافت و  هار 

میلـست ار  وا  حرج ، برـض و  اب  دنک و  يردلق  دهاوخب  هک  نیا  هب  دـسر  هچ  ات  درادـن ، مه  ار  نز  هذـخاؤم  قح  یتح  روما ، هنوگ  نیا 
.دزاس دوخ  هدارا 

دیاب وا  زا  تسا و  هدروآ  هناخ  هب  راکددم  رای و  رکفمه و  راکمه ، رـسمه ، هکلب  هدرواین ، هناخ  هب  زینک  ای  تفلک  هک  دنادب  دـیاب  درم 
.دشاب هتشاد  ظفح )  ) و تونق )  ) راظتنا طقف 

رد ًـالومعم  هک  يروما  لـئاسم و  هب  یطبر  تسا و  تونق  كرت  نز و  زوشن  صاـخ  هدودـحم  رد  هناـگ  هس  ياـه  کـیتکات  نیارباـنب ،
؛ مود لاؤس  خساپ  اما.لوا  لاؤس  ِخساپ  نیا ، .درادن  دـنهد  یم  ماجنا  یلدـمه  يرکفمه و  يراکمه و  رطاخ  هب  نانز  هداوناخ ، طیحم 

.تساجک ات  ندز  زرم  دح و  ینعی :

، دروم نیا  رد  هناتخبشوخ ،

رسپ رتخد و  طباور  www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 212زکرم  هحفص 38 

http://www.ghaemiyeh.com


هنوگ نیا  میوگب : رگا  هک  هدرک  دودحم  هار  نیا  رد  ار  وا  ردق  نیا  مالـسا ، هکلب  دنک ، یم  لمع  دهاوخب  هنوگره  هک  تسین  درم  نیا 
.ما هتفگن  فازگ  یندب ، هیبنت  ات  تسا  رت  هیبش  ندرک  شزاون  هب  اه  ندز 

.روآ شجنر  جنر و  زیگنا و  رهق  هن  زیگنا ، یتشآ  هناتسود و  تسا  یندز  هدرک ، زیوجت  مالسا  هک  یندز 

يارب وا  تسد  هک  تسا  حضاورپ  دشاب ، ناسحا  رهظم  هک  تسا  فظوم  درادن و  ندرک  تلاهج  قح  نز ، تلاهج  ربارب  رد  درم  یتقو 
ههبج يارب  ار  شیوخ  تردـق  روز و  تسا  رتهب  درادـن و  دروم  نیا  رد  ار  دوخ  هنادرم  تردـق  روز و  لاـمعا  قح  هدـش و  هتـسب  ندز 

.دنک يراد  هاگن  بتکم  نهیم و  لالقتسا  زا  عافد  گنج و  ياه 

: . دنیوگ یم  ام  ياهقف 

خرـس دوبک و  تسوپ  گنر  یتح  دوش و  داجیا  تحارج  مخز و  اـی  دنکـشب ، نآ  ياـج  هک  دـنزب  يروط  ار  دوخ  نز  درادـن  قح  درم 
.دوشب

خرس دوبک و  ای  دوش  حورجم  نآ  ياج  ای  دنکـشب  ناوختـسا  هک  دنزب  يروط  ار  دوخ  نز  يدرم  رگا  هک : تسا  نیا  بلطم  نیا  همزال 
.دزادرپب نز  هب  مالسا  روتسد  قبط  ار  نآ  هید  ای  دوش  صاصق  دیاب  ددرگ ،

(. .تسا كاوسم  اب  ندز  دوصقم ، 28 ؛)  ) ِكاوِسلِاب ُبْرَضلا  ُهَّنإ  : ) هک تسا  هدش  تیاور  (ع ) رقاب ماما  زا 

ادیپ تردق  لامعا  قح  هزادنا  هچ  ات  دـنک ، هدافتـسا  دـناوتب  كاوسم  نوچ  يا  هبرح  زا  رـسمه ، ندز  يارب  درم  یتقو  هک  تسا  مولعم 
: . میراد ینیریش  ناتساد  نز  ندز  هب  عجار  نآرق  رد  !. دنک یم 

زا دوب ، شنابرهم  راتـسرپ  هناگی  هک  ار  وا  دـش و  نیگمـشخ  شرـسمه  هوکـش  هطـساو  هب  يدـنمدرد  يروجنر و  تلاح  نآ  رد  بویا 
دنار و دوخ 
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ْذُخَو : . داد روتـسد  وا  هب  دنوادخ  تفای ، دوبهب  هک  یماگنه  اما  دنزب ؛ وا  هب  قالـش  هبرـض  دص  دـبای ، دوبهب  رگا  هک  درک  دای  دـنگوس 
نیا هک  تسا  مولعم.نکن  تفلاخم  دوخ  دـنگوس  اب  نزب و  ار  وا  رادرب و  هاـیگ  هتـسد  کـی  (. 29 (؛ ْثَنْحَتالَو ِِهب  ْبِرْضاَف  ًاثْغِـض  َكِدَِیب 

مالـسا ناربهر  نآرق و  تمظع  ربارب  رد  دیاب  بیترت ، نیدـب  !. ندرک تحاران  ندرزآ و  ات  تسا  رت  هیبش  ندرک  شزاون  هب  ندز ، هنوگ 
!. هدننک کیرحت  لماع  هن  دنتسه ، هدنراد  زاب  یلماع  نانز ، ندز  هلأسم  رد  هک  میروآ  دورف  میظعت  رس 

مدع تروص  رد  تلاهج ، نیا  ربارب  رد  وا  لمعلا  سکع  دـنک و  یم  داشرا  هظعوم و  وا ، تلاهج  ربارب  رد  شرهوش  دـنیب  یم  هک  ینز 
تسین و وا  یمـسج  ندرزآ  هب  رـضاح  هجو  چـیه  هب  تردـق ، نتـشاد  نیع  رد  تسا و  باوخ  رتسب  رد  ییانتعا  یب  کی  هظعوم ، ریثأت 
اه کیتکات  نیمه  اب  تسا ، حالـصا  لباق  رگا  ًانیقی  !. دهد یم  ناشن  یـشنکاو  هنوگچ  دنک ، یم  هشیپ  يرابدرب  ربص و  بویا ، نوچمه 

.درک يرگید  رکف  دیاب  دنک و  یمن  اود  ار  يدرد  زین  وا  مسج  ندرزآ  تسین ، حالصا  لباق  رگا  و  دوش ، یم  حالصا 

يراـمیب لـباقم  رد  هک  مسیـشوزام -  يراـمیب  راـچد  یـضعب  : ) تسا هتفگ  نز  ندز  هلأـسم  هیجوت  رد  يرـصم ، ناگدنـسیون  زا  یکی 
مـسیشوزام يرامیب  هک  یـسک  درب و  یم  یـسنج  تذل  نارگید  رازآ  زا  دراد ، مسیداس  يرامیب  هک  یـسک  .دنتـسه  تسا -  مسیداس 

!(. شیوخ رازآ  زا  دراد ،

تسا هدرک  زیوجت  میرک  نآرق  دنتسه ، التبم  مسیشوزام  فیفخ  يرامیب  کی  هب  نانز  زا  یـضعب  هک  نیا  هب  هجوت  اب  : ) دیوگ یم  يو 
ار وا  دشن ، عقاو  رثؤم  باوخ  رتسب  رد  ییانتعا  یب  هظعوم و  یتقو  هک 
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(. .دننزب

فیلکت دـندش ، مسیداـس  راـتفرگ  اـهنیا  زا  یکی  رگا  درک ! دـیاب  هچ  دـش ، ـالتبم  يراـمیب  نـیا  هـب  درم  رگا  درک : لاؤـس  دـیاب  يو  زا 
!. تسیچ

، دشاب هتـشاد  ار  وا  یمـسج  ندرزآ  ِقح  درم ، اعقاو  هک  دـشاب  دـیفم  وا  لاح  هب  دـناوت  یم  نز  يرازآ  دوخ  نیا  یتروص  رد  یهگناو ،
.درادن زین  دوش  خرس  نآ  ياج  هک  دنزب  ار  وا  يروط  هک  نیا  قح  یتح  وا  هک  یلاحرد 

!. تسا يرامیب  دیدشت  هکلب  تسین ، وا  يرامیب  نامرد  ندز ، هک  تسا  مولعم  دوش و  نامرد  دیاب  تسا ، رامیب  نز  رگا  هوالع ، هب 

هداد ندزن  روتـسد  ًاحیرـص  هک  تسا  نیا  زا  رتـشیب  بتارم  هب  تارییغت ، هنوگ  نیا  یقـالخا  یفطاـع و  ریثأـت  هک  تسا  نیا  نم  ناـمگ 
رگا درک ! دیاب  هچ  دروآ ، هار  هب  ار  نز  اه  کیتکات  هنوگ  نیا  اب  دناوتن  درم  رگا  اما  یـشیدنیب ! هنوگچ  یمارگ ، هدـنناوخ  وت  ات  دوشب ؛

!. تسیچ هراچ  دزاس ، هبنتم  ار  وا  تارکذت ، اب  دناوتن  مه  نز  دشاب و  رصقم  زین  درم  دوخ 

هچ داد ، ترثک  هب  ار  دوخ  ياج  تدحو ، لمع و  تدش  هب  ار  دوخ  ياج  تشذگ ، توادـع و  هب  ار  دوخ  ياج  تبحم ، رگا  هصالخ ،
!. مینک

.يراگزاس قافو و  ياج  هب  قاقش 

دنویپ نتخیـسگ  دـنراد  هفیظو  یگداوناخ  مکاحم  ایآ  دـنامب ! توافت  یب  دـناوت  یم  اه  هداوناخ  ندـش  یـشالتم  ربارب  رد  هعماـج  اـیآ 
.دنهد رارق  دوخ  مادقا  نیرخآ  ای  نیلوا  ار  قالط  همان  هزاجا  نداد  ییوشانز و 

هداوناخ ندش  یـشالتم  قفاوم  هجو  چـیه  هب  تسا  هدرک  یفرعم  روفنم )! لالح   ) کی ناونع  هب  ار  قالط  مالـسا ، هک  مینک  هجوت  رگا 
.دوش یم  نشور  قوف  تالاؤس  همه  باوج  تسین ، اه 

هدومرف دروم  نیا  رد  هداد و  ام  تسد  هب  ار  امعم  لح  دیلک  نآرق ، دوخ  زاب  هناتخبشوخ ،
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: . تسا

(. 30 (؛ امُهَْنَیب ُهّللا  ِقِّفَُوی  ًاحالْصإ  ادیُری  ْنإ  اِهلْهأ  ْنِم  ًامَکَحَو  ِِهلْهأ  ْنِم  ًامَکَح  اُوثَْعباَف  امهْنَیب  َقاقِش  ُْمتْفِخ  ْنإَو 

لح رومأم  نز ، ناگتسب  زا  رواد  کی  رهوش و  ناگتـسب  زا  رواد  کی  دوش ، عقاو  ینمـشد  توادع و  اهنآ  نایم  رد  هک  دیراد  میب  رگا 
.دنک یم  رارقرب  قفاوت  اهنآ  نایم  دنوادخ  دنشاب ، حالصا  هب  لیام  رگا  دینک ؛ تافالتخا 

: . دنک یم  هجوت  بلج  هتکن ، هس  ینآرق  لمعلاروتسد  نیا  رد 

زا يا  هراپ  حرط  مه  دنـشاب و  هتـشاد  يرتشیب  عالطا  اهنآ  یگداوناخ  لئاسم  زا  مه  ات  دنـشاب  رهوش  نز و  ناگتـسب  زا  دیاب  نارواد  . 1
دـنیاشگب و اهنآ  شیپ  ار  دوخ  لد  هرفـس  دـنناوتب  رهوش  نز و  دـنزن و  يا  همطل  همدـص و  یگداوناخ  تاـنوؤش  هب  اـهنآ ، دزن  لـئاسم 

.دننک يرای  فالتخا ، لح  هار  رد  ار  یگداوناخ  نارواد 

لح يارب  دـنراد  هفیظو  يدراوم  نینچ  رد  اـه ، هاـگداد  هنوگ  نیا  دوـش ؛ یم  نشور  زین  هداوناـخ  ياـه  هاـگداد  فـیلکت  اـج  نیا  رد 
.دنشاب هتشاد  يرتشیب  تیقفوم  دوخ  راک  رد  ات  دنوش  لسوتم  یگداوناخ  نارواد  هب  تافالتخا ،

.دشاب هتشاد  دناوت  یم  يرثؤم  مهم و  شقن  ناگتسب ، رهوش و  نینچمه  ناگتسب و  نز و  نایم  دوجوم  یفطاع  دنویپ 

دنک و هدافتسا  اه  هبنج  نیا  همه  زا  هداوناخ ، سدقم  ناینب  نتشاد  راوتسا  رهوش و  نز و  نایم  نداد  مایتلا  يارب  تسا  هتـساوخ  مالـسا 
رگیدـکی زا  هک  یحور  ود  بلق و  ود  ندرک  مار  يارب  تاناکما ، تالامتحا و  همه  زا  رهوش ، نز و  ناگتـسب  ياپ  ندیـشک  نایم  هب  اب 

.دنک هدافتسا  دنا ، هدرک  ادیپ  یترفن  مه  هب  تبسن  ًانایحا  هتشگ و  نازیرگ 

هب میناوت  یم  رتهب  دراد ، يرثؤم  شقن  زین  يدنواشیوخ  فطاوع  تیوقت  رد  مالسا ، هک  نیا  هب  هجوت  اب 
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.میربب یپ  یگداوناخ  ياه  يرواد  تیمها 

تسود رتشیب  ار  يدرف  ناگتسب ، نیب  رد  زین  درم  دراد و  يدیدش  هقالع  دوخ  ناگتسب  زا  یکی  ای  رهاوخ  ای  ردارب  هب  تبـسن  نز  یهاگ 
.دنهدب یتشآ  رهوش  نز و  نایم  دنناوت  یم  بوخ  دارفا ، هنوگ  نیا  ، دراد یم 

نایم رد  دارفا  هنوگ  نیا  هک  دـهاوخ  یم  مه  مالـسا  .دـنمارتحا  دروم  تخـس  ام ، هعماج  رد  مه  زونه  اـه ، هداوناـخ  ياهدیفـس  شیر 
دنویپ دـنریگ و  هرهب  دوخ  مـالک  ذوفن  براـجت و  زا  دـنناوت  یم  اـهنیا  نیقی ، هب  .دنـشاب  هتـشاد  ار  تما  ناـیم  رد  ربماـیپ  شقن  لـیماف ،

.دننک ظفح  ندش  هراپ  زا  ار  ییوشانز 

دوخ تساوخ  اما  دـننک ؛ یم  هدافتـسا  تافالتخا ، لح  هار  رد  دوخ  براجت  مالک و  ذوفن  زا  یگداوناـخ  نارواد  هک  تسا  تسرد  . 2
قلخ و لباقم ، فرط  رگا  هک  تسا  هدیـسر  يا  هلحرم  هب  ود  ره  اـی  رهوش  اـی  نز  راـک  یتقو  .تسا  رترثؤم  يزیچ  ره  زا  رهوش ، نز و 

!. درک دوش  یم  هچ  دنک ، یمن  یگتسبلد  هقالع و  ساسحا  زاب  دنک ، ادیپ  مه  ناگتشرف  ای  ناروح  يافص  لامک و  لامج و  يوخ و 

یم یگداوناخ  نارواد  هک  تساج  نیا  دریذـپب ، تسا  رـضاح  یطیارـش  اب  ار  لباقم  فرط  فالتخا ، ِنیفرط  زا  کی  ره  هک  تسا  هاگ 
دوجوم هنیمز  دننک ، یعـس  دیاب  یگداوناخ  نارواد  طقف  تسا ، مهارف  یتشآ  هنیمز  تقیقح ، رد  دننک ؛ قفاوت  داجیا  اهنآ  نایم  دـنناوت 

.دنهد رارق  هدافتسا  دروم  دنیامن و  تیوقت  ار 

قفاوت اهنآ  نایم  دنوادخ  دنشاب ، حالـصا  بلاط  رهوش  نز و  رگا  : ) دیامرف یم  میرک  نآرق  اریز  دنک ؛ یم  کمک  مه  ادخ  اج  نیا  رد 
(. .دنک یم  رارقرب 

چیه هب  تسین  رضاح  ار  يرگید  اهنآ  زا  یکی  هک  تسه  مه  یهاگ  اما 
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.دنک یمن  یتلاخد  زین  ادخ  تسین و  هتخاس  يراک  نارواد  زا  رگید  اج  نیا  دریذپب ، هجو 

، دیدهت رابجا و  هب  دننک  یعـس  قفاوت  مهافت و  داجیا  رد  شـشوک  ياج  هب  اهرتگرزب  اهدیفـس و  شیر  تسا  نکمم  هک  اج  نآ  زا  . 3
طونم ار  قفاوت  یتشآ و  هب  ندیسر  نآرق ، تسا ، يوق  رایسب  ناگتسب  دروم  رد  یلامتحا  نینچ  ًاصوصخم  دنزاس و  دیقم  مار و  ار  اهنآ 

.تسا هدرکن  رایتخا  بلس  زین  کی  چیه  زا  هدشن و  لیاق  يزایتما  مادک  چیه  يارب  هتخاس و  اهنآ  ود  ره  تساوخ  هب 

!. دنک یم  اود  ار  يدرد  هچ  یلیمحت  یتشآ  حالصا و  .دنشاب  یتشآ  حالصا و  بلاط  دیاب  هک  دنرهوش  نز و  دوخ  نیا 

اوعد گنج و  هب  نداد  همتاخ  یتشآ و  رد  دنشاب ، هتشاد  لماک  يدازآ  دیاب  رهوش  نز و  ییوشانز ، نامیپ  نتـسب  رد  هک  يروط  نامه 
.دنشاب هتشاد  لماک  يدازآ  ناشدوخ ، دیاب  زین  ینمشد  و 

هدیقع و رظن و  لیمحت  قح  سک  چیه  دنراد و  یشنم  ادخدک  شقن  درم ، نز و  ِناگتسب  ییوشانز ، دنویپ  نتـسب  رد  هک  يروط  نامه 
زا هتـشادن و  تلاخد  اهنآ  راک  رد  هجو  چیه  هب  دننک و  لمع  هناشنمادـخدک  دـیاب  اهنآ  زین  هلحرم  نیا  رد  درادـن ، اهنآ  رب  دوخ  هقیلس 

.دنیامنن يدازآ  بلس  اهنآ 

زج یهار  دـنام ، هجیتن  یب  اهریبدـت  نیا  همه  رگا  تسا و  یمالـسا  ینآرق و  دـص  رد  دـص  دروخرب  کی  هلأـسم ، اـب  يدروخرب  نینچ 
.دنام یمن  یقاب  هکراتم ، قالط و 

*****

اه یقرواپ 

ص 478. ،ج 8 ، نیقتملا هضور  .1

ص 478. ،ج 8 ، نیقتملا هضور  .2

ص 480. نامه ، .3

هیآ 24. ( 4  ) ءاسن .4

ص 455. ج 8 ، نیقّتملا ، هضور  .5

.دراد هاگن  هدع  تسا  رتشیب  هک  مادک  ره  یکاپ  رابود  ای  ضیح  رابود  نینچمه  تسا و  زور  طوحا 45  دنا : هتفگ  یضعب  .6

ص 455. ج 8 ، نیقّتملا ، هضور  .7

جاودزا .8
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ص 79. تقوم ،

هیآ 28. ( 4  ) ءاسن .9

ص 507. نامه ، .10

ص 345. نامه ، .11

ص 373. ج 4 ، نازیملا ، ریسفت  ییابطابط ، نیسح  دمحم  .12

.اج نامه  .13

.اج نامه  .14

هعجارم ملق ، نیمه  هب  مالـسا ، خیرات  رد  رادـمان  نانز  نامرهق و  نانز  باتک : ود  هب  نانز  ياه  نامرهق  رتهب  هچ  ره  تخانـش  يارب  .15
.دییامرف

ص 373. ج 4 ، نازیملا ، ریسفت  .16

ص 373. ج 4 ، نازیملا ، ریسفت  .17

ص 373. ج 4 ، نازیملا ، ریسفت  .18

هیآ 34. ( 4  ) ءاسن .19

.اج نامه  .20

هیآ 34. ( 4  ) ءاسن .21

هیآ 19. ( 4  ) ءاسن .22

هیآ 19. ( 4  ) ءاسن .23

هیآ 21. ( 4  ) ءاسن .24

هیآ 18. ( 4  ) ءاسن .25

هیآ 34. ( 4  ) ءاسن .26

رسپ رتخد و  طباور  www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 212زکرم  هحفص 45 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 369. ج 8 ، نیقّتملا ، هضور  .27

ص 371. ج 4 ، نازیملا ، ریسفت  .28

هیآ 44. 29.ص 38 

هیآ 35. ( 4  ) ءاسن .30

رسپ رتخد و  طباور  هراب  رد  تالاوس 

یعرش دودح 

؟ هراد لاکشا  یعرش ، دودح  تیاعر  اب  سنجمه و  تسود  ات  ود  لثم  يرسپ  رتخد و  یتسود  منودب  متساوخیم 

تـسود ، دودـح تیاعر  اب  هتبلا  سنجمه و  تسود  ات  ود  لثم  يداع  یلیخ  يرـسپ  هی  اـب  رتخد  هی  هگا  منودـب  متـساوخ  یم  شـسرپ :
هدش هتفگ  اهاج  یضعب  رد  هیچ ؟ شیعرش  لاکشا  ننزب  فرح  نوش  یصخش  تالکـشم  یهاگ  هرمزور  لئاسم  هراب  رد  طقف  نشاب و 

ناهذا رد  هک  یبصعت  مگب  رتهب  ای  یبهذـم  وج  ساسا  رب  هک  ام  هعماج  رد  منودـب  ماوخیم  یلو  هرادـن ، دروم  ننودـب  ارداـم  ردـپ  رگا 
روطچ هسر ، یم  نوشنهذ  هب  صاخ  هقالع  ای  جاودزا  عوضوم  عیرـس  اردام و  ردپ  ننک  یمن  دروخرب  تسرد  یتقو  هدـش  داجیا  مدرم 
؟ هنودن ای  هنودب  یسک  هنک  یم  یقرف  هچ  سپ  همارح ، یعرش  رظن  زا  هطبار  عون  هگا  هکنیا  ای  تشاذگ  نویم  رد  نوشاهاب  هش  یم 

هک دشاب  هتشاد  دوجو  هعماج  رد  یطلغ  گنهرف  اسب  هچ  .میرادن  يراک  رـسپ  رتخد و  طباور  هرابرد  هعماج  گنهرف  هرابرد  ام  خساپ :
ور هب  ور  فلتخم  ياه  يراجنهان  تارطخ و  اه و  بیـسآ  اـب  ییاـه  یتسود  نینچ  هک  تسا  نآ  تقیقح  اما.دـشاین  نید  دـییات  دروم 

هدنیآ تسا و 
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نارتخد يارب  صوصخ  هب  يرایـسب  تالکـشم  اه ، یتسود  عون  نیا  نتفای  همادا  اب  ًابلاغ  .تسین  ینیب  شیپ  لـباق  ییاـه  یتسود  نینچ 
.دروآ یم  مهارف 

دهد یم  لکش  ار  یناسنا  ياهراتفر  زا  يرایسب  هک  تسا  ناسنا  دوجو  رد  زیارغ  نیرتدنمورین  زا  یـسنج  هزیرغ  هک  تسا  نآ  تیعقاو 
فرط کی  زا  ، ناملـسم نانز  نادرم و  دهاوخ  یم  تسا و  عماج  بتکم  کی  هک  مالـسا  .دراد  زورب  روهظ و  فلتخم  ياه  هنوگ  هب  و 

زا دنیامن و  حتف  ار  يراگتسر  یناسنا و  عیفر  ياه  هلق  دنناوتب  ات  دنـشاب  هتـشاد  كاپ  یـشوگ  مشچ و  ملاس و  یباصعا  مارآ و  یحور 
تعیبط و ندرک  ظاحل  هنانیب و  عقاو  اما  هژیو ، تیـساسح  اب  نیارباـنب  دـنبای ، تسد  زین  دوخ  يرطف  يزیرغ و  ياـهزاین  هب  رگید  فرط 

هنایم لادـتعا و  طخ  رد  هعماج  درف و  يراد  هگن  ظفح و  تهج  ار  یماکحا  نیناوق و  ناسنا ، یناـسفن  ياـه  هتـساوخ  ینورد و  لاـیما 
زا مالـسا  هک  تسا  نیا  ببـس  هب  همه  اهنیا.تسا  فلاخم  سنج  اـب  طاـبترا  یگنوگچ  ماـکحا ، نآ  هلمج  زا  .تسا  هدرک  عضو  يور 
رد هدـش  هریخذ  هنیهب و  ياهدادعتـسا  یمامت  اب  هزیرغو  ترطف  قلاخ  هک  تسا  هدـش  هداتـسرف  اه  ناسنا  تیادـه  يارب  یـسک  بناـج 

تفع یناور و  یحور و  شمارآ  هب  ددرگ و  هعماج  رد  یناوهـش  ياه  هزیگنا  کیرحت  بجوم  هک  یلماـع  ره  نیارباـنب  .تسا  ناـسنا 
لکش هداوناخ  نورد  طیحم و  رد  یـسنج  ياه  تذل  عاونا  دهاوخ  یم  مالـسا  .تسین  مالـسا  دییأت  دروم  دنک ، دراو  همدص  یمومع ،

هداوناخ دنویپ  هب  هعماج  طیحم  رد  نآ  حرط  اب  دنامب و  رارقرب  زین  یفطاع  ياه  دنویپ  یناور و  یحور و  شمارآ  قیرط  نیا  زاو  دریگ 
.دوشن دراو  بیسآ  زین  عامتجا  و 

هب
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دنریگ یم  رارق  یطیارـش  رد  دنهاوخب ، نارتخد ) صوصخ  هب  ) رـسپ رتخد و  هکنآ  یب  تاقوا  یهاگ  یـسنج  دـیدش  لیم  نامه  تهج 
هک هکنآ  یب  هاگآ و  دوخاـن  دـننک و  يراد  دوخ  یـسنج  طاـبترا  زا  دـنناوت  یمن  رگید  دـنهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  هدارا  یتح  هک 
اب ینعی  تسا ، هتـشذگ  راک  زا  راک  هک  دنوش  یم  هجوتم  ینامز  دنریگ و  یم  رارق  تشگزاب  نودب  طیارـش  نآ  رد  مک  مک  ، دـنهاوخب
يا هفرح  هنافساتم  راک و  بیرف  نارسپ  هکنآ  صوصخ  هب  .تسا  راوشد  تخس و  رایـسب  يریگولج  هدارا  رگید ، طیارـش  ندش  مهارف 

رد رطاخ  نیمه  هب  تسب ؟ همشچرس  زا  ار  نایرج  نیا  دیابن  ارچ  سپ  دنتسه ، تسدرت  دایش و  دراوم ، نیا  رد  ناوج  نارتخد  بیرف  رد 
هک نیا  رخآ  رد  .تسا  هانگ  مارح و  دشابن ، دمآ  تفر و  هک  یناکم  رد  مرحمان  رـسپ ) رتخد و   ) درم نز و  ندرک  تولخ  یتح  مالـسا 

؟ تسا هدش  زاغآ  هناتسود  هداس و  رهاظ  هب  ياه  طابترا  نیمه  زا  نارسپ  نارتخد و  نیب  یسنج  طباور  مامت  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  رگم 
یم زین  یناور  یعامتجا و  ياه  يراجنهان  زا  يرایسب  ندمآ  دیدپ  يارب  یلماع  هکلب  هدشن ، متخ  یسنج  طابترا  نیمه  هب  هنافـسأتم  و 

دایتعا و یـسنج ، ياهداسف  اه ، قالط  هراب  رد  امـش  تسا ، عامتجا  رد  دوجوم  تایعقاو  هب  هعجارم  قوف  ياعدا  رب  دهاش  نیرتهب  .دوش 
کی ای  هداس  هاگن  کی  اب  اهنآ  زا  يرایـسب  هدوب ؟ اجک  زا  اه  یناماسبان  نیا  عورـش  هطقن  دینیبب  دینک ، قیقحت  يرادـقم  اه  یگدرـسفا 
رارق هب  اهتنا  رد  هدیماجنا و  رکف  ندش  لوغشم  قشع و  تبحم و  داجیا  هب  جیردت  هب  هدش و  عورش  مرحمان  اب  کچوک  یمالک  طابترا 

و
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 … رادم و

اهراک زا  یخرب  تبقاع  هک  دـنا  هدیـسرن  ینـس  هب  زونه  ناوج ، نارتخد  اصوصخم  ناناوجون  ناناوج و  نوچ  هک  تسا  نیا  هلئـسم  اـما 
یم نت  مرحمان  نارسپ  اب  یتسود  هب  هدرکان  يادخ  دننیب و  یم  تسا  نیریش  هک  ار  راک  يادتبا  نامه  طقف  دشاب ، هدش  هبرجت  ناشیارب 

تسا راوشد  رایسب  نآ  زا  یصالخ  هک  دنوش  یم  یماد  دراو  بیترت  نیا  هب  دنهد و 

باجح عون 

؟ دنتسه دازآ  باجح  عون  باختنا  رد  اه  نز  هک  هدماین  نآرق  رد  رگم  ؟ دننک یم  لیمحت  ناوج  نارتخد  هب  ار  رداچ  ارچ 

نآرق رد  هچنآ  هکلب  دنتـسه ، دازآ  باجح )  ) ندب شـشوپ  رادـقم  عون و  رد  اه  نز  هک  هدـماین  نآرق  تایآ  زا  کی  چـیه  رد  خـساپ :
هب يا  هیآ  دریگ ، تروص  رداچ  اب  دیاب  ًامتح  شـشوپ  نیا  هک  نیا  اما  تسا ، نانز  يارب  باجح )  ) شـشوپ ظفح  ندوب  بجاو  هدمآ ،

.میرادن تحارص 

تروص رداچ  اب  دـیاب  امتح  شـشوپ  نیا  هک  نیا  اما  تسا ، باجح  لصا  نانز و  شـشوپ  رادـقم  هدـش ، ناـیب  ینید  ماـکحا  رد  هچنآ 
.تسا هدش  هراشا  باجح  يارب  رداچ  زا  هدافتسا  ندوب  رتهب  هب  اهنت  تسا و  هدماین  يزیچ  دریگ ،

(، وتنام اب  ای  دـشاب  رداچاب  شـشوپ  هاوخ  ، ) دـنناشوپب چـم  ات  اه  تسد  تروص و  يدرگ  زا  ریغ  هب  ار  دوخ  ندـب  یمامت  دـیاب  اه  مناخ 
بانتجا دـیاب  دـنک ) رادومن  ار  اه  یگتـسجرب  ًالثم   ) دـنک بلج  ار  مرحمان  هجوت  هک  ییاه  سابل  زا  تسا و  رتهب  رداچ  ندیـشوپ  یلو 

(1  ) .دوش

هب باطخ  دـیجم  نآرق  .دـنا  هدرک  تشادرب  ار  رداچ  اب  شـشوپ  يانعم  نآ ، زا  نارـسفم  زا  یخرب  هک  هدـمآ  نآرق  رد  هیآ  کـی  هتبلا 
راک نیا  هک  دنشوپب  بابلج »  » اب ار  نتشیوخ  هک : وگب  نمؤم  نانز  دوخ و  نارتخد  نانز و  هب  : » دومرف شربمایپ 
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(2 « .) تسا رتهب  نانآ  يارب  دننامب ، ظوفحم  ضرعت  زا  دنوش و  هتخانش  تفع  هب  هک  نیا  يارب 

هزادنا دودح  رد  يزیچ  دناشوپ و  یم  ار  اپ  نییاپ  ات  رـس  يالاب  زا  هک  دـنا  هدرک  انعم  ریگارف  یـششوپ  ار  بابلج  نارّـسفم ، زا  یـضعب 
(5) .دناد یم  هعنقم  ار  بابلج  موس ، هاگدید  و  ( 4) وناز ات  ششوپ  ار  بابلج  رگید ، هاگدید  هتبلا  ( 3) .تسا رداچ 

.تسا هتفگ  نخس  دناشوپب ، ار  ندب  مامت  هک  نآ  دننام  يزیچ  ای  رداچ  زا  نآرق  تفگ : ناوت  یم  لّوا  هاگدید  ساسا  رب 

لقن ششوپ  نیمه  كدف ، زا  عافد  يارب  دجـسم  هب  نتفر  لزنم و  زا  جورخ  ماگنه  (ع ) همطاف ترـضح  شـشوپ  هرابرد  نیا : رب  هوالع 
.تسا هدش 

هتفرگ یم  ارف  مدق  ات  رـس  زا  ار  نت  مامت  هک  یـششوپ  ینعی  ( 6 (؛ دندرک نت  رب  بابلج  رـس و  رب  ار  شیوخ  هعنقم  (ع ) همطاف ترـضح 
.تسا

.دنام یم  ظوفحم  رتهب  رداچ  اب  ندب  مادنا  نوچ  دنک ، یم  مکح  رداچ  ندوب  رترب  رب  زین  لقع  نیا  رب  هوالع 

.دشاب بجاو  نآ  طقف  هک  نیا  هن  دنا ، هدرک  مکح  باجح  ظفح  يارب  رداچ  ندوب  رترب  هب  اهقف  رطاخ  نیمه  هب 

يرسور وتنام و  اب  دنچ  ره  اریز  تسین ، رترب  باجح  یلو  دریگ ، رارق  هدافتـسا  دروم  دناوت  یم  زین  يرـسور  وتنام و  اب  لماک  شـشوپ 
.دراد يرترب  رداچ  ًاعطق  رداچ ، اب  هسیاقم  اب  تسا و  صخشم  ندب  مجح  زاب  یلو  دریگ ، یم  تروص  ششوپ 

نیا دـناوتب  رتـهب  هک  هچ  نآ  .تسا  ملاـس  هعماـج  داـجیا  تهج  هب  شیوـخ  تفع  باـجح و  دوـخ و  زا  نز  تبقارم  تسا ، مهم  هچنآ 
.دنک افیا  ار  دوخ  یعامتجا  شقن  نز  باجح ، تفع و  ظفح  اب  دیاب  موزل  تروص  رد  لاح  نیع  رد  تسا ، رترب  دنک ، نیمأت  ار  فده 

نز و باجح  هفسلف  ندش  نشور  يارب 
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: تسا مزال  لیذ  بلاطم  هب  هجوت  نادرم ، ششوپ  اب  نآ  توافت  زار 

ینید گنهرف  اب  ششوپ  هطبار  هب  هجوت  - 1

میظنت و اـب  مالـسا  .تسا  هدـیدرگ  قلخ  ّتیونعم  لاـمک و  هب  ندیـسر  يارب  هک  تسا  يدوجوم  ناـسنا  یمالـسا ، گـنهرف  ساـسا  رب 
هدش ناسنا  ياهدادعتسا  همه  ییافوکش  ببـس  یعیبط ، زاین  ّدح  رد  اه  نآ  زا  کی  ره  هب  هجوت  یـسنج و  هزیرغ  هژیو  هب  زیارغ  لیدعت 

.تسا هداد  قوس  لامک  يوس  هب  ار  وا  و 

.تسا هزیرغ  نیا  میظنت  لیدعت و  رد  یمهم  لماع  درم  نز و  يارب  بسانم  ششوپ 

ناسنا يژولویزیف  راتخاس  هب  هجوت  - 2

.دراد درم  نز و  یحور  یمسج و  ياه  توافت  اب  میقتسم  يا  هطبار  درم  سابل  اب  نآ  توافت  نز و  ششوپ  عون 

توهش یمشچ  ياه  كّرحم  هب  تبسن  نادرم  هک  هدش  تباث  درم  نز و  یسانش  ناور  زین  يژولویزیف و  دروم  رد  یملع  تاقیقحت  رد 
يوس زا  تسا ، ندـید  هب  رداق  یعیـسو  نادـیم  رود و  هلـصاف  زا  مشچ  تسا و  رتدایز  ییانیب  سح  ریثأت  نوچ  دـنرت و  ساـسح  زیگنا 
ياـه كّرحم  ریثأـت  تحت  هدرتسگ  یتروص  هب  نادرم  دراد ، عاـطقنا  نودـب  تخاونکی و  یتروص  درم  رد  اـه  نومروه  حّـشرت  رگید 
هـسمال سح  .دنهد  یم  خساپ  یـسح  ياه  كّرحم  هب  دنرت و  ساسح  درد  سمل و  سح  هب  تبـسن  نانز  اما  دنریگ  یم  رارق  یناوهش 

.تسا کیدزن  سامت  هب  دودحم  شتیلاعف  درادن و  يدایز  زورب 

ریثأـت دـننک ، یم  لـمع  تواـفتم  روط  هب  دـنوش و  یم  حـشرت  يا  هرود  تروص  هب  نز  یـسنج  ياـه  نومروه  نوـچ  هتـشذگ  نیا  زا 
.تسا رتمک  رایسب  نادرم  هب  تبسن  دراد و  دودحم  رایسب  یتروص  نز  رب  یناوهش  ياه  كّرحم 

دهاوخ یم  مالسا  .تسا  هتفرگ  هشیر  یساسا  یّلک و  هلئسم  کی  زا  مالسا  رد  باجح  تفگ : ناوت  یم  قوف  بلاطم  هب  هجوت  اب 

رسپ رتخد و  طباور  www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 212زکرم  هحفص 51 

http://www.ghaemiyeh.com


دبای و صاصتخا  نوناق  عرش و  بوچراهچ  رد  هداوناخ و  طیحم  هب  رگید ) عون  هچ  یـسمل و  يرـصب و  هچ   ) یـسنج ياهذاذتلا  عاونا 
دزیمآ و یم  مه  هب  یـسنج  ییوج  تذل  اب  ار  هعماج  رد  روضح  هک  یبرغ  متـسیس  فالخ  رب  دـشاب ، تیلاعف  راک و  يارب  اهنت  عامتجا 

.دزیر یم  مه  هب  ار  یسنج  روما  میظنت  لیدعت و 

دنب و یب  اریز  تسا ، هدومن  هیصوت  ار  باجح  ششوپ و  فده ، نیا  نیمأت  يارب  تسا و  طیحم  ود  نیا  نایم  کیکفت  هب  لئاق  مالـسا 
یـسک رب  نآ  موش  راثآ  هک  تسا  یـسنج  هطبار  رد  تیدودحم  مدـع  هزیرغ و  کیرحت  رد  هطباض  مدـع  يانعم  هب  شـشوپ  رد  يراب 

.تسین هدیشوپ 

ینید ششوپ  باجح و  تیاعر  دیاوف  راثآ و  ج )

.تسا توهش  يریذپان  يریس  شطع  شهاک  ببس  هک  یسنج  باهتلا  اه و  ناجیه  شهاک  عامتجا و  یناور  تشادهب  - 1

.نیجوز لماک  تیمیمص  يرارقرب  یگداوناخ و  طباور  میکحت  - 2

دننک یم  یّقلت  دوخ  یسنج  ياه  يدازآ  نایاپ  تیدودحم و  یعون  ار  جاودزا  درجم ، ناناوج  نز ، يرگ  هولج  یباجح و  یب  جاور  اب 
نماد ار  سوه  شتآ  اه ، هسیاقم  نیا  .دنریگ  یم  رارق  دـنرادن ، دـنراد و  هچ  نآ  نایم  كانرطخ  يا  هسیاقم  رد  زور  ره  لهأتم  دارفاو 

.دنازوس یم  ار  یگدنز  هشیر  هدز و 

قشع و ناشتاساسحا و  دنراد و  رگیدکی  هب  قلعت  رسمه  ود  دوش  یم  تیاعر  یمالـسا  رگید  طیارـش  تسا و  باجح  هک  یطیحم  رد 
لقاال  ) كرتشم يالاک  تروص  هب  نانز  ًالمع  هک  یباجح  یب  یگنهرب و  دازآ  رازاب  رد  یلو  تسا ، رگیدـکی  صوصخم  ناـشفطاوع 

سدقم نید  نیاربانب ، .دشاب  هتـشاد  دناوت  یمن  یموهفم  ییوشانز  نامیپ  تسادق  رگید  دنا  هدـمآ  رد  یـسنج ) شزیمآ  ریغ  هلحرم  رد 
زا تسارح  نز و  تمرح  ظفح  يارب  مالسا 
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.تسا هتسناد  مزال  نانز  يارب  ار  باجح  تیاعر  یسنج ، هزیرغ  ندشرو  هلعش  زا  يریگولج  عامتجا و  یگدولآ 

ّتیلاعف راک و  يورین  يافیتسا  یعامتجا و  يراوتسا  - 3

تموکح دوش و  یم  هتـساک  اه  نآ  ییآراک  زکرمت و  زا  دـنوش ، یناوهـش  کـیرحت  هاگـشناد  راـک و  طـیحم  رد  هک  يرـسپ  رتخد و 
.تسا يراک  يرکف و  يورین  نتفر  رده  ببس  عامتجا  رب  توهش 

وا ینامسج  فعض  ناربج  نز و  یعقاو  شزرا  نتفرالاب  - 4

رد قشع  لّیخت و  تیوقت  ببس  نز  سابل  .دشاب  رثؤم  درم  رب  يراذگریثأت  وا و  یفطاع  شقن  رد  دناوت  یم  نز  باجح  فافع و  ایح ،
.تسا درم  ربارب  رد  نز  ّتیعقوم  ماقم و  ظفح  يارب  زومرم  لئاسو  زا  یکی  نتشاد  هگن  میرح  تسا و  درم 

ناونع هب  هن  دوش  رهاظ  ناسنا  کی  ناونع  هب  دـنک  یم  ادـیپ  روضح  هعماـج  رد  یتقو  دـشاب و  هتـشاد  تمارک  نز  دـهاوخ  یم  مالـسا 
يا هنوگ  هب  رگیدـکی  اب  دروخرب  رد  عامتجا و  طیحم  رد  دـیاب  ود  ره  دـنناسنا و  ود  ره  لوا  هجرد  رد  درم  نز و  .درم  فلاخم  سنج 

نتشاد ششوپ و  ظفح  تسا ، هعماج  رد  تفع  تمرح و  مسجت  ناملسم ، نز  .دنوشن  هعماج  یکاپان  یگدولآ و  هیام  هک  دنوش  رهاظ 
.تسا یناویح  یناوهش و  ياه  هاگن  زا  يو  نتشاد  هگن  ظوفحم  نز و  هب  ندراذگ  مارتحا  یعون  هب  باجح 

، سبح هب  یـضار  مالـسا  اریز  تسا ، هدرک  هیـصوت  وا  ّتینوصم  يارب  هکلب  هدرواین ، نز  سبح  ّتیدودحم و  يارب  ار  باجح  مالـسا 
ءوس زا  اّما  هداد  عامتجا  رد  ار  نز  روضح  هزاجا  میرح ، ظفح  فافع و  تیاعر  اـب  هکلب  تسین ، نز  ياهدادعتـسا  یبوکرـس  دوکر و 

.تسا هدرک  عنم  يراجت  یناوهش و  هدافتسا 

هزره نادرم  تیدودحم ، بجوم  باجح  عقاو  رد 
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.تسا روظنم  نادرم  زا  هورگ  نیا  تسد  زا  نانز  تینوصم  دنتسه و  رصح  دح و  یب  دازآ و  ياه  ییوج  ماک  ددص  رد  هک  دشاب  یم 

مالـسا رد  هک  نیا  تلع  اما  دـیوگ : یم  هتفای  صاصتخا  نانز  هب  باجح  ارچ  هک  نیا  ناـیب  رد  يرهطم  داتـسا  قوف  بلاـطم  رب  هوـالع 
بحاصت رظن  زا  .تسا  نانز  صوصخم  ییارآ  دوخ  ییامن و  دوخ  هب  لیم  هک  تسا  نیا  هتفاـی ، ناـنز  هب  صاـصتخا  شـشوپ ، روتـسد 

لیم .یچراکش  درم  تسا و  راکش  نز  نت ، مسج و  بحاصت  رظن  زا  هک  نانچمه  یچراکش ، نز  تسا و  راکش  درم  اه  لد  اه و  بلق 
امن و ندـب  ياه  سابل  نادرم  هک  درادـن  هقباس  ایند  ياـج  چـیه  رد  .دوش  یم  یـشان  وا  يرگ  یچراکـش  سح  زا  ییارآ  دوخ  هب  نز 

لد ار  درم  دـنک و  يربلد  دـهاوخ  یم  دوخ  صاـخ  تعیبط  مکح  هب  هک  تسا  نز  نیا  .دـنرب  راـک  هب  هدـننک  کـیرحت  ياـه  شیارآ 
ششوپ روتـسد  تسا و  نانز  صوصخم  ياه  فارحنا  زا  یگنهرب ، جّربت و  فارحنا  نیاربانب  .دزاس  ریـسا  دوخ  هقالع  ماد  رد  هتخاب و 

سنج يریذپ  کیرحت  هنانز و  صاخ  ییابیز  یـسنج و  شـشک  هبذاج و  رگید : ترابع  هب  ( 7 « .) تسا هدـیدرگ  ررقم  نانآ  يارب  مه 
تیدودـحم و داجیا  روظنم  هب  نانز ، يارب  باجح  شـشوپ و  هب  یهلا  روتـسد  هیـصوت و  .تسا  مکح  نیا  ياه  تلع  زا  یکی  هنادرم ،
رد دنمـشزرا  رهوگ  هب  نداد  یهاگآ  يارب  عقاو  رد  هکلب  دشاب ، یمن  دـنا  یناطیـش  بیرف  اهنت  هک  لیبق  نیا  زا  ییاهزیچ  تیمورحم و 

رتدنمـشزرا يزیچ  ره  هک  تسا  لوقعم  ًـالماک  نیا  .دورن  جاراـت  هب  دوش و  ظـفح  هدـش و  تبقارم  نآ  زا  دـیاب  هک  تسا  ناـنز  دوجو 
دبلط یم  ار  يرتشیب  تظفاحم  تبقارم و  دشاب ،
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.دیاین رد  ناتسرپ  دوس  عماطم  يارب  رازبا  کی  لکش  هب  دشاب و  ناما  رد  نانزهار  تسد  زا  ات 

هک شتآ  نوچمه  ددرگ ، یم  رت  شکرس  دوش ، تعاطا  رتشیب  هچ  ره  .تسا  قیمع  دنمورین و  یسنج ، هزیرغ  هک  میـشاب  هتـشاد  دای  هب 
یندشن عابـشا  تساوخ  یحور و  شطع  کی  تروص  هب  ار  دوخ  توهـش  و  دوش ، یم  رترو  هلعـش  دـنهدب ، مزیه  رتشیب  نآ  هب  هچ  ره 

.تسا تلاح  نیا  زا  يراکشآ  هناشن  يزاب  سنجمه  هب  يا  هدع  ندش  هدناشک  رصاعم و  ناهج  تیعضو  و  ( 8) .دروآ یم  رد 

نایغط بجوم  هکلب  درادـن ، لابند  هب  ار  نادرم  تیـساسح  نتفر  نیب  زا  اهنت  هن  نانز  طسوت  یمالـسا  شـشوپ  ندرکن  تیاعر  نیاربانب 
.دش دهاوخ  نآ  ییانعم  یب  یگدزلد و  ثعاب  یتدم  زا  سپ  اسب  هچ  ددرگ و  یم  زین  نانآ  یسنج  هزیرغ 

.دیئامرف هعجارم  يرهطم  داتسا  باجح ، هفسلف  باتک  هب  رتشیب  هعلاطم  تهج 

: اه تشون  یپ 

ج 2 ص 417 عجارم ، لئاسملا  حیضوت  .1

س 113. ص 111 ، درم ، نز و  طباور  ماکحا  یموصعم ، دوعسم  دیس 

هیآ 59. ( 33  ) بازحا . 2

.نایبت ریسفت  یسوط ، خیش  نازیملا ؛ ییابطابط ، همالع  ك.ر : . 3

.بلج هشیر  رینملا ، حابصملا  . 4

.بلج هشیر  تادرفم ، یناهفصا ، بغار  . 5

ص 98. ج 1 ، جاجتحالا ، یسربط ، . 6

.صیخلت اب  ص 436 ، ج 19 ، راثآ ، هعومجم  يرهطم ، یضترم  . 7

ص 434. نامه ، . 8

هدنیآ یگدنز 

؟ تشاذگ دهاوخ  ریثأت  اه  نآ  هدنیآ  یگدنز  رد  رسپ  رتخد و  طباور  یتسود و  ایآ 

، هداوناخ دنک ، یم  یگدنز  هک  یطیحم  هب  یگتسب  تسا و  توافتم  دارفا  رد  نآ  ریثأت  اما  تسا ، تبثم  دیدرت  یب  شـسرپ  نیا  باوج 
.دراد هطبار و …  عون 

بیسآ فلتخم ، تاهج  زا  دننک ، یم  رارقرب  هناتـسود  هطبار  فلاخم ، سنج  زا  يدرف  اب  عورـشم  ریغ  قیرط  هب  هک  ینارـسپ  نارتخد و 
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رتخد هجوتم  دنچره  اه  بیسآ  .دننیب  یم 
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.تسا رت  شیب  نارتخد  هرابرد  نآ  تدش  هنماد و  اما  تسا ، رسپ  و 

: دنترابع اه  بیسآ 

رـسپ و ییافو  یب  زا  سپ  دهد ، یم  رارق  يو  رایتخا  رد  ار  دوخ  یتح  هدـش و  دـنم  هقالع  يرـسپ  هب  يرتخد  یهاگ  یناور : بیـسآ   1
دامتعا زین  .دور  یم  شیب  یناور  دیدش  ياه  يرامیب  یگدرسفا و  زرم  ات  یهاگ  هدیدرگ و  یگدروخرـس  راچد  تدش  هب  يو ، كرت 

یمن هدنیآ  یگدنز  رد  دش و  دهاوخ  بلس  هدید ، طابترا  نآ  هجیتن  رد  هک  ياه  ییافو  یب  رطاخ  هب  فلاخم  سنج  زا  یصخش  نینچ 
.دشاب لداعتم  دناوت 

یـصخش نینچ  دوش ، یم  راکـشآ  نآ  طابترا  دراد و  طابترا  يرـسپ  اب  کـچوک  يرهـش  رد  هک  يرتخد  یعاـمتجا : ياـه  بیـسآ   2
یلداعتم یگدـنز  دـناوت  یمن  دـنک ، جاودزا  رگا  یتح  دوش ، یم  ریقحت  دـهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  یعامتجا  تیـصخش  هاگیاج و 

.دنـشک یم  شخر  هب  ار  يو  یلبق  طباور  يا ، هناهب  ره  هب  دوش و  یم  شنزرـس  رهوش  هداوناخ  رـسمه و  فرط  زا  اریز  دـشاب ، هتـشاد 
.دشاب قالط  نازیم  شیازفا  هعماج و  رد  هداوناخ  داهن  يارب  يدیدهت  دناوت  یم  هدیدپ  نیا 

نهذ رد  تیبرت ، يارب  هتـسیاش  يدرف  ناونع  هب  ار  دوخ  هاگیاج  دراد ، طابترا  ینارـسپ  یتح  ای  رـسپ  اـب  هک  يرتخد  یتیبرت : بیـسآ   3
زا یخرب  اـی  .دـنام  یم  بقع  تیبرت  میلعت و  ریـس  زا  يرتـخد  نینچ  .دـهد  یم  تسد  زا  شناتـسود  یتـح  هسردـم و  هناـخ و  ياـیلوا 

.ددرگ یمن  اریذپ  هک  یتیبرت  ياهراکهار 

یقالخا رظن  زا  هدش و  رود  دنوادخ  زا  تیصعم ، هانگ و  اب  دراد ، هطبار  يرسپ  اب  عورـشمان  تروص  هب  هک  يرتخد  يونعم : بیـسآ   4
هک نآ  رگم  دهد ، یم  رازآ  ار  وا  حور  نورد ، تمالم  هانگ و  ساسحا  درب و  یمن  تذل  دوخ  تدابع  زا  رگید  وا.دنیب  یم  بیسآ  زین 
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.دزاس هشیپ  ار  یکاپ  هار  دنک و  هبوت 

نیب یتسود  هقالع و  داجیا  رگید و  ياه  طیحم  ای  نابایخ  رد  ییانـشآ  رثا  رب  هک  ینارـسپ  نارتخد و  دامتعا : سح  ندـش  فیعـض  - 5
هب هک  وا  رـسمه  دنیوگ  یم  دوخ  اب  اریز  دنوش ؛ یم  يدامتعا  یب  راچد  هدـنیآ  یگدـنز  رد  یهاگ  دـننک ، یم  مادـقا  جاودزا  هب  اهنآ ،

رکف نیا  دـشاب ؟ هدـش  تسود  زین  يرگید  اب  البق  هک  درادـن  ناکما  ایآ  تسا ، هدرک  رارقرب  طابترا  وا  اب  هدـش و  تسود  وا  اـب  یتحار 
.دزاس یم  نایامن  فلتخم  ياه  تروص  هب  ار  دوخ  زین  یگدنز  ياه  میمصت  طباور و  رد  تسا و  هدنهد  رازآ  نیجوز  يارب  هشیمه 

رگید صخش  اب  زین  وا  رسمه  دیاش  هک  دهد  یم  لامتحا  تسا ، هدوب  هجاوم  هلئسم  نیا  اب  دوخ  نوچ  دوشن ، متخ  جاودزا  هب  رگا  یتح 
.تسا هتشاد  هطبار  جاودزا  زا  شیپ 

نارـسپ نارتخد و  ناهنپ  طباور  هک  يا  هعماج  رد  .دـناسر  یم  بیـسآ  زین  یعامتجا  دامتعا  سح  هب  زین ، نالک  حطـس  رد  هلئـسم  نیا 
رد ار  هغدغد  نیا  هشیمه  دنک ، زاغآ  ار  كرتشم  یگدنز  كاپ  رتخد  اب  دیامن و  جاودزا  دهاوخ  یم  هک  یـسک  يارب  دشاب ، هدرتسگ 

؟ تسا هتشادن  هطبار  وا  زا  شیپ  رگید  صخش  اب  رتخد  نیا  ایآ  هک  دراد  دوجو 

یم جاودزا  دـنوش و  یم  تسود  یتحار  هب  هک  یناسک  .دریگ  یم  تروص  دایز  ینابایخ  ياـه  جاودزا  رد  زین  قـالط  اـهرامآ  قبط  رب 
.دننک یم  كرت  یتحار  هب  ار  نآ  دنوش ، هاگآ  هداوناخ  ناینب  تیمها  شزرا و  زا  هکنآ  یب  دننک و 

یم مه  هب  دنم  هقالع  اه ، طابترا  هنوگ  نیا  رثا  رد  يرسپ  رتخد و  هک  دتفا  یم  قافتا  یهاگ  نیا  رب  هوالع 
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تـسود هقالع  قشع و  زین  جاودزا  زا  سپ  یتح  يدارفا  نینچ  .دوش  یمن  متخ  جاودزا  هب  اه  طابترا  نیا  ددـعتم  لیالد  هب  اـما  دـنوش ،
دنناسرب ماجنا  هب  هداوناخ  نورد  رد  رسمه  کی  ناونع  هب  ار  دوخ  فیاظو  دنناوت  یمن  یعیبط  روط  هب  دنراد و  لد  رد  ار  ینابایخ 

طابترا یگنوگچ 

.دیهد حیضوت  رسپ  رتخد و  کی  نیب  طابترا  یگنوگچ  دروم  رد  افطل 

هلئـسم نیا  هب  دیاب  میئوگب ، نخـس  نارگید  هب  دامتعا  فیک  مک و  یگنوگچ و  زا  میئوگب و  خساپ  لاؤس  نیا  هب  هکنیا  زا  لبق  خـساپ :
؟ تسیچ هطبار  ياوتحم  و  تسا ؟ هتفرگ  لکش  یفده  روظنم و  هچ  هب  فلاخم  سنج  صوصخب  يرگید  اب  طابترا  هک  دوش  هتخادرپ 

يداصتقا هطبار  رگا  دـبلط و  یم  ار  شزومآ  صاخ  طئارـش  تسا ، ملعت  میلعت و  روظنم  هب  یـشزومآ و  هطبار ي  کـی  هطبار  نیا  رگا 
هک طـباور  رگید  روـطنیمه  دراد و  مزـال  ار  يرگید  صاـخ  تایـصوصخ  تـسا  نآ  ریاـظن  شورف و  دـیرخ و  دتــس و  داد و  تـهج 
ره دوب و  دـهاوخ  لباقم  فرط  اب  طابترا  تهج  مزال  ياه  یگژیو  هدـننک ي  نییعت  اوتحم ، ناـمه  تسا ، يرگید  رما  هطبار  ياوتحم 

حرطم فده  کی  ناونع  هب  يرگید » اب  طابترا   » و هطبار » دوخ   » رگا اما  دریگ ، رارق  یـسررب  ثحب و  دروم  دوخ  ياج  رد  دیاب  مادـک 
تروص نیا  رد  دشاب  هتـشاد  ینخـس  مه  زار و  مه  دشاب و  هتـشاد  طابترا  يرگید  اب  دراد  زاین  ناسنا  یناوج  نارود  رد  هکنیا  دشاب و 
یهاگن اب  هن ؟ ای  تسا  حیحص  بولطم و  لوبقم و  اعرش  القع و  افرع ، فلاخم  سنج  اب  طابترا  الوصا  ایآ  هک  دوش  یسررب  دیاب  ادتبا 

اب دارفا  براجت  ینید و  ياه  هتخومآ  هب 
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ناونع هب  فلاخم  سنج  اب  طابترا  لصا  هک  تفای  میهاوخ  رد  دوخ  كاپ  میلـس و  ترطف  رد  لـمأت  تقد و  یکدـنا  اـب  یتح  هبرجت و 
یهن نادرم  اب  یناهنپ  هطبار ي  نتـشاد  زا  ار  نانز  مه  نآرق  .تسین  عورـشم  لوقعم و  بولطم و  يو ، اب  هطبار  نتـشاد  فدـه و  کی 
سنج اـب  یطاـبترا  هنوـگ  ره  هک  تسین  اـنعم  نیا  هب  هتبلا  .تسا  هدوـمن  عـنم  ناـنز  اـب  طاـبترا  نتـشاد  زا  ار  نادرم  مه  تـسا و  هدرک 

تسود کی  ناونع  هب  يو  اب  ندوب  نخس  مه  و  نتشاد » هطبار  فرص   » روظنم هب  فلاخم  سنج  اب  طابترا  هکلب  تسا  عونمم  فلاخم 
زا ناشیا  منک » یمن  مالـس  ناوج  نانز  هب  نم  : » دیامرف یم  (ع ) نینموملا ریما  یتقو  .تسا  هدش  عقاو  فرع  عرـش و  لقع و  یهن  دروم 
زا هک  میهدب  يا  هزاجا  نینچ  دوخ  هب  يداع  ياه  ناسنا  ام  ناوت  یم  هنوگچ  دراد ، هارکا  كدنا  هاتوک و  رایسب  هطبار ي  کی  نتشاد 

.میروآ نایم  هب  نخس  فلاخم  سنج  اب  طابترا  قیمعت 

رد ناوج  ود  تسا  مزال  جاودزا  زا  لبق  رگیدکی  اب  رسپ  رتخد و  ییانـشآ  نآ و  تامدقم  جاودزا و  نوچمه  يروما  يارب  یهاگ  هتبلا 
ار دوخ  هدنیآ ي  كرتشم  یگدنز  دنناوتب  رتهب  دـنزادرپب و  رگیدـمه  یگداوناخ  یعامتجا و  یقالخا ، تیعـضو  یـسررب  هب  یتاسلج 

دوخ ياه  هداوناخ  عالطا  فارشا و  تحت  ار  یمالک  طباور  اهطابترا و  نیا  رـسپ  رتخد و  دیاب  مه ، دروم  نیا  رد  هک  دننک  يزیر  هیاپ 
زا لبق  ییانشآ  ششوپ  تحت  دراوم  يرایـسب  رد  هدش  تباث  هبرجت  هب  هکنیا  هچ  .دنـشاب  نوصم  يا  هبئاش  هنوگ  ره  زا  هک  دنهد  ماجنا 

هدش راتفرگ  یکانرطخ  ياه  ماد  رد  ناناوج  جاودزا ،
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.تسا هتشادن  لابند  هب  ار  يزیچ  سوسفا  زج  يدنچ  زا  سپ  دنا و  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  یناوج  نارود  يافص  یکاپ و  دنا و 

ناهنپ راکشآ و  تالیامت  يدج  تارطخ  نایوجـشناد و  بلاغ  درجت  نارود  ندوب  ینالوط  یناوج ، نارود  صاخ  طیارـش  هب  هجوت  اب 
حطـس رد  دـنهد و  رارق  لرتنک  تحت  اقیقد  یفیک  یمک و  رظن  زا  ار  دوخ  طـباور  وجـشناد  نارهاوخ  ناردارب و  تسا  مزـال  یناـسفن ،

يرایتخا نآ  تیادـه  ياه  هویـش  يدابم و  یلو  تسا -  يرایتخا  ریغ  دـنچ  ره  اه -  تفلا  قیـالع و  شیادـیپ  دـننک  ظـفح  ترورض 
هار ود  دمآ ، دیدپ  رگا  دـیاین و  دـیدپ  درادـن ، یـصخشم  مولعم و  ماجنارـس  هک  یقیالع  دیـشوک  دـیاب  ناکمالا  یتح  نیاربانب  .تسا 

: دراد دوجو 

تیاده جاودزا  دـننام  عورـشم  حیحـص و  تهج  رد  ار  نآ  مزال  ياه  تروشم  اه و  یـسررب  اب  ناسنا  ناکما  تروص  رد  هکنآ  ای  - 1
.دنک

تروص نیا  ریغ  رد  اریز  دزیرگب ، نآ  لاگنچ  زا  دـنک و  هزرابم  هلباقم و  نآ  اـب  ناـکمالا  یتح  جاودزا  ناـکما  مدـع  تروص  رد  - 2
.دزاس يورخا  يویند و  ياه  يراتفرگ  تارطخ و  راتفرگ  ار  ناسنا  تسا  نکمم 

ادابم هکنیا  يارب  .تسا  اهنآ  زا  تیامح  رد  تحلـصم و  يارب  نیا  دـشاب و  هدـش  باـسح  دـیاب  ناـشطباور  هاگـشناد  رد  رـسپ  رتخد و 
هک یتاررقم  طباوض و  قبط  دنشاب  رگیدکی  اب  جاودزا  ددص  رد  اعقاو  رگا  نیا  ربانب  .دیآ  دیدپ  یسک  يارب  يراوگان  موش و  ثداوح 
یپ رد  يدـنیاشوخان  ثداوح  هدـش  هبرجت  اهراب  اـهراب و  هک  ناـنچمه  تروص  نآ  ریغ  رد  دـننک  لـمع  دـیاب  هدومن  نییعت  هاگـشناد 

دش زاب  تبحص  باب  یتقو  .دنروخ  یم  اهرتخد  ار  رتشیب  همطل  هژیو  هب  تشاد ، دهاوخ 
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.دندرک یمن  رواب  مه  ناشدوخ  هک  یئاهزیچ  نآ  هب  دسر  یم  ات  دوش  یم  رتشیب  رتشیب و  طباور  مک  مک 

يرپ تشم  زجب  تسین  مسفق  جنک  هب  هک  دایص  يا  ملد  لاح  زا  يوش  هگآ  يزور 

مشچ اب  هن  دندرک ، یم  لرتنک  ار  دوخ  هناعطاق  دنتـشاد و  یم  رب  ماگ  عرـش  لقع و  تاررقم  ساسا  رب  لوا  نامه  زا  رگا  هک  یلاح  رد 
زا هچنآ  لاح  ره  هب  .دندرک  یمن  ادیپ  ار  تشونرس  نآ  دنتخادرپ ، یمن  هدنبیرف  نانخس  تبحـص و  هب  نابز  اب  هن  و  عورـشمان ، هاگن  هب 

يور زا  تداعـس و  تحلـصم و  رطاخب  همه  دـش ، نایب  دروم  نیا  رد  ام  يارب  راـگزور  برجم  دارفا  نادنمـشیدنا و  ناـماما و  اـیبنا و 
بلاغ درجت  نارود  ندوب  ینالوط  یناوج ، نارود  صاخ  طیارـش  هب  هجوت  اب  .دـیریگب  مک  تسد  ار  اـهنآ  اداـبم  .تسا  هدوب  يزوسلد 

رظن زا  ار  دوخ  طباور  وجشناد  نارهاوخ  ناردارب و  تسا  مزال  یناسفن ، زئارغ  ناهنپ  راکشآ و  تالیامت  يدج  تارطخ  نایوجشناد و 
یترورض رگا  الوا ، هک : تسا  نیا  ام  دیکا  هیصوت  نیاربانب ، .دننک  ظفح  ترورض  حطس  رد  دنهد و  رارق  لرتنک  تحت  یفیک  یمک و 
هناربکتم يراتفر  مرحم ، ان  دارفا  لباقم  رد  وجشناد  نارهاوخ  دوشن و  رارقرب  مرحمان  اب  یطباور  نینچ  ناکمالا  یتح  دنک  یمن  باجیا 

تبحص مه  نز  اب  درم  تسا  هورکم  الثم  ترورض  ریغ  رد  دنیامرف  یم  یعرـش  ماکحا  رد  هکنیا  .هنامیمـص  يراتفر  هن  دنـشاب  هتـشاد 
دـنک و کیرحت  ار  دارفا  یـسنج  زیارغ  اهندـش ، تبحـص  مه  نیمه  اسب  هچ  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  ناوج ، نز  درم و  اصوصخم  دوش ،

هطقن ددرگ و  داجیا  نز  درم و  نیب  یناوهش  تبحم  تفلا و  کی 
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اقیمع ار  شنطاـب  دواـکب و  ار  دوخ  نورد  اـقیقد  دـیاب  ناـسنا  لاـح  ره  رد  .دوش  دـساف  فارحنا و  رد  ندـش  رو  هطوغ  يارب  يزاـغآ 
.دراد وا  يارب  یترورض  هچ  مرحمان  دارفا  اب  ندرک  تبحص  الثم  هک  دنک  هعلاطم 

.درادـن یلاکـشا  دوشن ، رجنم  یهلا  ماکحا  میرح  نتـسکش  هب  هک  اجنآ  ات  مرحمان  اب  طـباور  ترورـض ، يراـچان و  تروص  رد  اـیناث :
رد تسا  مزال  ناکمالا  یتح  لاح ، نیا  اب  اما  .درادـن  یلاکـشا  هبیر ، تذـل و  دـصق  نودـب  فراـعتم  ياـه  هاـگن  وگتفگ و  نیارباـنب ،

: دوش تیاعر  ریز  یعرش  ياهراجنه  وگتفگ ، دروخرب و  رد  دیآ و  دیدپ  طالتخا  نیرتمک  هک  دنشاب  يا  هنوگ  هب  اهسالک 

.دوش زیهرپ  هدننک  کیرحت  ياهوگتفگ  زا  - 1

.دوش يراددوخ  یناوهش  هدولآ و  ياه  هاگن  زا  - 2

.دوش تیاعر  یعرش  باجح  - 3

.دشابن راک  رد  هبیر  ذذلت و  دصق  - 4

.دننامن اهنت  هتسب ، طیحم  رد  مرحمان  رفن  ود  - 5

: هک دیهد  تداع  ار  دوخ  دینک  یعس  نیاربانب ،

الماک ناتیارب  هدیـشوپ  زاب و  ياه  تمـسق  دیوشن و  هریخ  وا  ندـب  زا  یتمـسق  چـیه  هب  دـینکن و  هاگن  وا  هب  مرحمان  اب  تبحـص  رد  - 1
.دیهد همادا  دیاب  نیقلت  رارکت و  اب  ار  لئاسم  نیا  دنوش ، ضرف  يواسم 

دینکن شومارف  ار  ایح  تفع و  دینادب و  دوخ  راتفر  لامعا و  رب  رظان  ار  ادخ  لاح ، همه  رد  - 2

.دینک ییامنهار  ارم  دشاب ، هانگ  نتشاد  تسود  مسرت  یم  ما ، هدش  دنم  هقالع  ما  هلاخ  رسپ  هب  تسا  یتدم  * 

اما تسین ، هانگ  دوشن ، نایامن  جراخ  رد  یعرـش  ریغ  لـمع  تروص  هب  هک  یناـمز  اـت  تسا  مرحماـن  هک  یـسک  هب  ندـش  دـنم  هقـالع 
.دشاب هتشاد  بولطمان  یناور  یحور ، ياهدمایپ  ضراوع و  تسا  نکمم  تلاح  نیا  نتشاد  رارمتسا 
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هک ییاه  یخوش  اه و  فرح  مرحمان ، هب  هاگن  .تسا  مارح  تسین و  زئاج  دشاب  یمارح  راک  اب  هارمه  رگا  مرحمان  هب  هقالع  راهظا  رگا 
هک دـیریگن  رارق  وا  اب  تولخ  ياج  رد  تقو  چـیه  .تسا  ناهانگ  زا  زین  مرحمان  اب  ندرک  تولخ  دوش و  یم  توهـش  کیرحت  ثعاـب 

یتح ای  دننکن ، يراک  ای  دنیوگن  ینخـس  چیه  هچ  رگا  تسا ، هانگ  درادن ، دـمآ  تفر و  یـسک  هک  ییاج  رد  مرحمان  اب  ندرک  تولخ 
.دنشاب هتشاد  یملع  ثحب 

سک نآ  اریز  دیزیهرپب ، تولخ  رد  ندرک  هانگ  زا  ( 1 (؛ مکاحلا وه  دهاشلا  ّنإف  تاولخلا  یف  هللا  یصاعم  اوقّتا  : " دومرف (ع ) یلع ماما 
". دوب دهاوخ  یضاق  مکاح و  تمایق ) زور   ) تسا دهاش  هک  ادخ ) )

ناناوجون زا  يرایسب  رد  دیدش  يزیرغ  یفطاع و  ياه  ششک  تهج  هب  یعیبط ، تروص  هب  هلئسم  نیا  دیراد ، رارق  امش  هک  ینینس  رد 
ار ناسنا  نهذ  رکف و  صخش ، کی  هب  دیدش  يدنم  هقالع  ًانئمطم  .دوش  یم  هتـساک  نآ  زا  یتدم  تشذگ  زا  سپ  اما  دتفا ، یم  قافتا 

رجنم هانگ  ماجنا  یتح  رکف و  لایخ و  یناشیرپ  یلیـصحت ، تفا  دننام  فلتخم  ياه  تروص  هب  تسا  نکمم  هدرک و  لوغـشم  دوخ  هب 
ار نات  یتسود  هقالع و  هلئـسم  هک  تسا  رتهب  یتروص  نینچ  رد  .دراد  یم  زاب  دـنوادخ  دای  زا  ار  ناـسنا  نهذ  رکف و  نمـض  رد  .دوش 

.دییامن لح  رتدوز  هچ  ره 

اهنت دشاب ، دنم  هقالع  امـش  هب  زین  هلاخ  رـسپ  دـشاب و  مهارف  جاودزا  يارب  نات  طیارـش  تسین و  سوه  اوه و  يور  زا  ًاعقاو  هقالع  رگا 
یگدنز جاودزا و  يارب  هک  دیناد  یم  دیراد ، تخانش  نات  هلاخ  رسپ  زا  نوچ  .دینک  رکف  نآ  طیارش  جاودزا و  يارب 
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دیوش هاگآ  میقتسم  ریغ  قیرط  زا  دوخ  هب  وا  هقالع  نازیم  زا  دیناوت  یم  زین  امش  نمض  رد  .هن  ای  تسا ، بسانم  وا  رانک  رد  یگـشیمه 
رد ناتردام  اب  ار  هلئـسم  ای  .درک  دهاوخ  مادـقا  هداوناخ  رد  نآ  حرط  يراگتـساوخ و  يارب  دـشاب ، امـش  اب  جاودزا  هب  لیام  هچنانچ  و 

.دیراذگ نایم 

زا يرایـسب  دـننام  دـشاب ، یناسفن  يزیرغ و  ياه  شـشک  يور  زا  نات  هقـالع  تشادـن و  دوجو  ـالاب  ياـه  ضرف  هک  یتروص  رد  اـما 
کبس ار  دوخ  دیناوتب  ات  دیامن  دازآ  نآ  زا  ار  نهذ  رکف و  هک  تسا  رتهب  دنوش ، یم  دنم  هقالع  ینارسپ  هب  هک  امش  نس  مه  ناناوجون 

، جاودزا تبثم  رایـسب  راثآ  دیاوف و  زا  يدنم  هرهب  رب  هوالع  هک  دییامن  جاودزا  بسانم  راگتـساوخ  ندمآ  تروص  رد  دیزاس و  اهر  و 
.دینک یم  هدوسآ  ار  ناترکف 

: اه تشون  یپ 

ناونع 1369. همکحلا ، نازیم  يرهش ، ير  يدمحم  . 1

ناونع 1372. نامه ، . 2

نارگید بذج 

؟ میشاب مه  اب  رمع  رخآ  ات  دشاب و  ام  لام  هشیمه  يارب  دمآ ، نامشوخ  يرسپ  زا  یتقو  مینک  هچ 

: دیشاب هتشاد  هجوت  هتکن  دنچ  هب  دیاب  خساپ  رد 

ینادب دیاب  سپ  دـیآ ، یمن  رد  روج  ندـش  ام »  » اب مهاوخ  یم  نینچ  نم »  » رگید ترابع  هب  .تسین  راگزاس  قشع  اب  یهاوخدوخ   – 1
.ینک هدروآرب  ار  اهنآ  ییامن  یعس  تسیچ و  وا  ياه  هتساوخ  هک 

، نآ لکش  نیرت  نشور  نیرتهب و  .دیـشاب  وا  اب  هشیمه  دهاوخب  امـش  زا  هک  نیا  نآ  دهد و  ناشن  قشع  رد  ار  دوخ  تقادص  دیاب   – 2
.تسا امش  اب  جاودزا  يراگتساوخ و 

.دوب دهاوخ  یسنج  هزیرغ  ياضرا  سوه و  يوه و  دح  رد  يزیچ  تروص ، نیا  ریغ  رد 

دناوت یمن  وا  یمگردرس  ندرک و  ریخأت  و  نداد ، هدعو 
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.درادن ندش  قشاع  هتفیش و  بوذجم و  شزرا  زین  امش  فرط  زا  سپ  دشاب ، نیتسار  كاپ و  قشع  زا  یبوخ  ياه  هناشن 

يزاسرهاظ یگتخاس و  هک  نیا  هن  هتبلا  دیهد ؛ ناشن  دوخ  زا  زین  ینطاب  ییابیز  تالامک و  يرهاظ ، ییابیز  رب  هوالع  دیناوتب  دیاب   – 3
یگدنز و کی  عورش  هچ  رگا  اریز  دیروآ ؛ مهارف  دوخ  رد  دیاب  تسا ، بوخ  رسمه  کی  هتـسیاش  هک  ار  یتالامک  ًاعقاو  هکلب  دشاب ،

هتسیاش ياه  قالخا  یناسنا و  تالامک  ساسارب  ًانئمطم  نآ  همادا  اما  دوش ، یم  زاغآ  يرهاظ  ییابیز  رهاظ و  لکـش  ندید  اب  جاودزا 
.دنامب رادیاپ  یقاب و  هشیمه  يارب  دیناوت  یم  تروص  نیا  رد  اهنت  .دوب  دهاوخ  کین  و 

دوخ رگا  یتح  نادرم  .تسا  شخب  تداعـس  ملاس و  یگدـنز  کی  يرارقرب  یتح  يرادـیاپ و  يارب  یمهم  طرـش  تفع  یکاپ و   – 4
نارتخد لابند  هب  ینابایخ ، یتسود  هناقشاع و  طباور  يرارقرب  يارب  هچ  رگا  دندنسپ ، یم  يرسمه  يارب  فیفع  نانز  دنـشابن ، فیفع 

.دنشاب فیفع  ریغ  ینانز  ای 

یتسود و مه  دیهد و  یم  ناشن  هدنیآ  رـسمه  هب  ار  دوخ  ینمادکاپ  یکاپ و  مه  دنـسر : یم  فدـه  ود  هب  باجح ، ظفح  اب  ام  رظن  هب 
هب دیدش  هقالع  نات و  لد  هتـساوخ  دنام  یم  اهنت  .دـیتشاد  رظن  رد  مه  ار  وا  نامرف  نوچ  دـیا ، هدرک  بلج  دوخ  يارب  ار  ادـخ  تبحم 

.دیدومن حرطم  لاؤس  رد  هک  نارگید  يارب  ییامندوخ 

هب نمـض  رد  هک  دـینایامنب  ناترـسمه  يارب  طقف  ار  دوخ  دـییامن و  غورف  مک  دـیناوت  یم  ار  ییامندوخ  هب  قشع  رترب ، قشع  رهوگ  اـب 
.دیا هداد  خساپ  هدش  لرتنک  تیاده و  لکش  هب  نات ، لد  هتساوخ 

مالسا هاگن 

؟ تسیچ جاودزا  زا  شیپ  رسپ  رتخد و  نیب  ییانشآ  هب  مالسا  هاگن 

ات دشاب  هتشاد  دوجو  جاودزا  زا  شیپ  تیمیمص  ییانشآ و  دیاب  دندقتعم  یخرب 
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يدنم هقالع  یعقاو و  قشع  هک  مییوگب  دیاب  اما  دننک  عورش  ار  كرتشم  یگدنز  نآ  زا  سپ  دنسانشب و  یبوخ  هب  ار  رگیدکی  درف  ود 
رگید يوس  زا  دـننادن ؛ ریذـپ  لزلزت  یگداس  هب  ار  رگیدـکی  اب  دوخ  طابترا  درف  ود  هک  دوش  یم  داجیا  ینامز  سنج ، ود  نیب  یقیقح 
.دوش یم  هدید  رایـسب  هلئـسم  نیا  جاودزا  زا  شیپ  ياه  ییانـشآ  رد  .دننزن  یـشیامن  راتفر  هب  تسد  يرگید  رظن  بلج  يارب  کی  ره 
برغ رد  .تسا  هتخاس  لزلزتم  ار  هداوناخ  داـهن  يریگمـشچ  وحن  هب  اـه ، ییانـشآ  طـباور و  نیا  ندرک  هبرجت  قیرط  زا  برغ  هزورما 

فلاخم سنج  اب  ناشطباور  يرارقرب  يارب  یعرش  ینوناق و  نس  هب  هک  نیا  زا  شیپ  نانز  اریز  دوش ، یم  نز  سنج  هب  يراکـشآ  ملظ 
زا لبق  ياه  یتسود  ( 1  ) .دنوش یم  دورطم  نآ ، زا  سپ  عقاوم  يرایسب  رد  دنریگ و  یم  رارق  درم  یـسنج  يرادرب  هرهب  دروم  دنـسرب ،

کچوـک عاـمتجا  کـی  رد  تکراـشم  یعوـن  جاودزا  اریز  تسین ، جاودزا  هدـننک  نییعت  لـماع  تسا ، فورعم  قـشع  هب  هک  جاودزا 
نییعت لماع  هچ  نآ  سپ  .دنشاب  هتـشاد  یلمع  بسانت  رگیدکی  اب  نوگانوگ  تاهج  زا  دیاب  یم  ناسنا  ود  نآ  رد  هک  تسا  هداوناخ ) )

هب يزاـین  دوش ، تاـعارم  ینوگمه  رـسمه ، باـختنا  رد  هک  یتروـص  رد  .تسا  درم  نز و  ندوـب  وـفک  مه  ییاـتمه و  تسا ، هدـننک 
دیفم هک  نآ  زا  شیب  دـناوت  یم  یطباور  نینچ  هک  مینک  دـیکأت  دـیاب  هکلب  دوب ، دـهاوخن  جاودزا  زا  شیپ  هنامیمـص  طـباور  يرارقرب 

هک یناسک  نیب  قالط  رامآ  هک  دید  ناوت  یم  رامآ  هب  یهاگن  اب  .دیآ  رامـش  هب  هعماج  رد  هداوناخ  داهن  هدننک  دیدهت  رـضم و  دـشاب ،
زا لبق 
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هک نآ  زا  رت  شیب  عامتجا ، طیحم  رد  رسپ  رتخد و  طابترا  ییانـشآ و  یفرط  زا  .تسا  رتالاب  دنا  هتـشاد  هناتـسود  ياه  طابترا  جاودزا 
دهد یمن  ناشن  ار  دوخ  تسه ، هک  هنوگ  نآ  درف  دوش  یم  هدید  ًاتدمع  .تسا  زوس  تفرعم  اه و  سوه  هدنزورف  دـشاب ، زاس  تفرعم 

رد اهراتفر  رتشیب  .دجنـسب  ار  هیـضق  فلتخم  بناوج  لباقم و  فرط  بویع  دناوت  یمن  هدـش ، داجیا  هک  یقـشع  تبحم و  ببـس  هب  ای 
.دوش یم  زاربا  یعنصت  ياه  لکش  هب  ینابایخ  ياه  ییانشآ 

ماوقا رد  هک  ییاـه  جاودزا  اـسب  هچ  یلو  دوـش ، یم  مک  ییادـج  راـمآ  دـشاب ، جاودزا  رد  یحیحـص  تخانـش  رگا  میراد  لوـبق  هتبلا 
یمن مه  درد  هب  دندیمهف  جاودزا  زا  دـعب  یلو  دنتخانـش ، یم  ار  رگیدـمه  یکدوک  زا  فرط  ود  هک  نآ  اب  دوش و  یم  ماجنا  کیدزن 

هب رت  شیب  تخانـش ، لکـشم  هکلب  دنک ، لح  ار  تخانـش  لکـشم  دناوت  یمن  یلبق  تاطابترا  هک  تسا  نآ  هاوگ  همه  اه  نیا  .دنروخ 
(2) .تسا لباقم  فرط  هب  ندرک  ادیپ  یبلق  قلعت  اه  نآ  سأر  رد  هک  ددرگ  یمرب  تخانش  تافآ 

ًاموزل ندرک  ادیپ  تخانش  .دننک  ادیپ  تخانش  رگیدمه  زا  اهنآ ، زا  تروشم  اب  هداوناخ و  عالطا  اب  فرط  ود  هک  تسا  نآ  هار  نیرتهب 
نیمأت اهنت  هن  دشاب ، تخانش  هک  یلـصا  فده  عقاوم ، زا  يرایـسب  رد  هک  دننک  رارقرب  ینابایخ  هناتـسود  طباور  هک  تسین  انعم  نیا  هب 

.دوش یم  رهاظ  تفرگ ، تروص  جاودزا  یتقو  هدنیآ  رد  نآ  راثآ  هک  دیآ  یم  دوجو  هب  یبذاک  تخانش  اسب  هچ  هکلب  دوش ، یمن 

راک طیحم  هداوناخ ، اه  لیماف  ناتسود ، فرط  زا  اه  یگژیو  اهراتفر و  یعقاو و  تیصخش  تخانش  عقاوم ، زا  يرایسب  رد 
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.دیآ یم  تسد  هب  و … 

.تسا هدش  متخ  ییادج  هب  رتمک  هتفرگ ، تروص  اه  قیرط  نیا  زا  هک  ییاه  جاودزا  رطاخ  نیمه  هب 

تخانش تریصب و  هب  ار  نیجوز  مالسا  ناسنا ، تشونرس  رد  نآ  شقن  جاودزا و  تیمها  هب  هجوت  اب  تفگ : دیاب  مالسا  رظن  دروم  رد 
یمیلس لقع  ره  .دنیامن  لمع  هتـسب  مشچ  دننز و  بآ  هب  رادگ  یب  رـسپ  رتخد و  تسین  یـضار  مالـسا  زگره  .تسا  هدناوخ  ارف  قیقد 

رد .دننک  تبحص  مه  اب  دننیبب و  ار  رگیدکی  ًالماک  جاودزا  زا  شیپ  دننک ، یم  یگدنز  مه  اب  رمع  کی  هک  يرفن  ود  دنک  یم  مکح 
.تسا هدش  هجوت  هلئسم  نیا  هب  نیموصعم  تایاور 

: دومرف ترضح  .دوب  هدیدن  بوخ  ار  وا  ایوگ  اما  درک  يراگتساوخ  ار  ینز  ص )  ) ربمایپ نامز  رد  یصخش 

: دومرف ع )  ) قداص ماـما  یتیاور  رد  یتح  ( 3 « .) دوب رت  ماود  اب  نات  یگدنز  رت و  شیب  مهافت  شزاس و  دـیما  يدوب ، هدـید  ار  وا  رگا  »
(4 « .) دنک هاگن  نز  يرهاظ )  ) ياه ییابیز  ناوسیگ و  هب  دناوت  یم  دشاب ، هتشادن  هدافتسا  ءوس  دصق  یسک  رگا  »

: دننیبب قیقحت  روظنم  هب  لیذ  طیارش  اب  ار  يرگید  ندب  دنناوت  یم  نیجوز  زا  کی  ره  دنا : هدومرف  اهقف  ساسا  نیارب 

؛ دشابن تذل  دصق  هب  هاگن   – 1

؛ دشاب هاگن  نیا  هب  یگتسب  جاودزا   – 2

(5) .دشابن نایم  رد  ود  نیا  جاودزا  زا  یعنام   – 3

تروص هب  دنناوت  یم  جاودزا  زا  شیپ  رسپ  رتخد و  نیاربانب  ( 6) .دنا هدرک  رصحنم  اه  تسد  تروص و  هب  ار  هاگن  اهقف  زا  یضعب  هتبلا 
گرزب نیدلاو و  تراظن  اب   ) ندید وگتفگ و  هب  میقتسم  تروص  هب  فّرعم و  هطساو و  ای  همان  قیرط  زا  میقتسم  ریغ 
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.دوش تیاعر  یمالسا  دودح  هک  نآ  طرش  هب  دنسانشب ، ار  رگیدمه  دنراد ) رارق  رما  نایرج  رد  هک  اهرت 

*****

: اه تشون  یپ 

ص 109. ناریا ، رد  رسپ  رتخد و  طباور  يدمحا ، رغصا  یلع   – 1

ص 489. ج2 ، یشیدنا ، مه  تالاقم  هعومجم   – 2

ص 61. ج14 ، هعیشلا ، لئاسو   – 3

ص 60. نامه ،  – 4

ص 187. درم ، نز و  طباور  ماکحا  یموصعم ، دوعسم  دیس   – 5

ص 188. نامه ،  – 6

هاگن لرتنک 

؟ مینک لرتنک  هنوگچ  ار  دوخ  هاگن 

: زا دنترابع  اه  نآ  نیرت  مهم  هک  دراد  دوجو  ییاهراکهار  هانگ  زا  هاگن  لرتنک  يارب 

یمدآ نورد  لاوحا و  مامت  رب  رظان  ادـخ  تسا و  ادـخ  رـضحم  رد  ناـسنا  هک  نیا  هب  نتـشاد  نیقی  ادـخ و  هب  داـقتعا  يروابادـخ : - 1
رگم تسین  رّـسیم  هانگ  زا  مشچ  نتـسب  ورف  : » دیامرف یم  (ع ) قداص ماما  .دیامن  لرتنک  ار  دوخ  هاگن  دنک  یم  کمک  ناسنا  هب  تسا ،

« . دشاب هدرک  هدهاشم  شبلق  رد  ار  راگدرورپ  لالج  تمظع و  ناسنا  هک  نیا 

ناطلس ورملق  تحت  ار  دوخ  هک  نیا  : » دومرف ترـضح  دوش ؟ یم  لصاح  هنوگچ  مشچ  لرتنک  رب  ییاناوت  دش : لاؤس  (ع ) یلع ماما  زا 
(1 « .) یشاب وا  میلست  ینادب و  لئاسم  همه  زا  هاگآ 

راثآ .دش  دهاوخ  قیوشت  نآ  همادا  رب  ًاعطق  دراد ، یتاکرب  راثآ و  هچ  هاگن  لرتنک  دنادب  ناسنا  رگا  مشچ : نتسب  ورف  راثآ  هب  هجوت  - 2
: زا دنترابع  تسا ، بترتم  یشوپ  مشچ  رب  هک  يدئاوف  و 

.تسا هدرک  مارآ  ار  شلد  ددنب ، ورف  ار  شمشچ  هک  یسک  لد : یتحار  فلا )

هراما سفن  تسا و  ریذپان  يریس  یندشان و  مامت  یناوهش  زیارغ  تاساسحا و  اریز  دنک ، یمن  شمارآ  ساسحا  ناسنا  ینارچ  مشچ  اب 
.دنک یم  راداو  رتشیب  هچ  ره  یتشز  يدب و  هب  ار  ناسنا 
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: دیامرف یم  (ع ) یلع ماما 
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(2 « .) تسا هداد  افص  ار  شلد  ددنب ، ورف  مشچ  هک  یسک  »

(3 « .) دینیبب ار  یبئاجع  ات  ددنب  ورف  ار  ناتمشچ  : » دیامرف یم  (ص ) مرکا لوسر  قیاقح : فشک  ب )

نآ رگم  ددنب  یمن  ورف  مرحمان  نز  زا  ار  دوخ  مشچ  یناملـسم  : » دیامرف یم  (ص ) مالـسا ربمایپ  ندرک : سح  ار  تدابع  ینیریـش  ج )
(4 « .) دنک یم  داجیا  وا  لد  رد  ار  شتدابع  ینیریش  دنوادخ  هک 

نامـسآ يوس  هب  ار  شمـشچ  سپ  دـتفیب ، یمرحمان  نز  هب  شهاگن  هک  یـسک  : » دـیامرف یم  (ع ) قداص ماـما  نیعلا : روح  جـیوزت  د )
(5 « .) دروآ یم  رد  وا  جاودزا  هب  ار  نیعلاروح  دنوادخ  ددنب ، ورف  ار  شهاگن  ای  دنکفا و 

دهاوخن مادـقا  دوخ  ررـض  هب  ًاعطق  دراد ، يراوگان  ياهدـمایپ  هچ  ینارچ  مشچ  دـنادب  هک  یـسک  ینارچ : مشچ  بقاوع  هب  هجوت  - 3
تمایق زور  دنوادخ  دنک ، رپ  مارح  زا  ار  شمـشچ  هک  یـسک  : » دیامرف یم  (ص ) مرکا لوسر  .درک  دهاوخ  لرتنک  ار  شهاگن  درک و 

(6 « .) ددرگرب دنک و  هبوت  هک  نآ  رگم  درک ، دهاوخ  رپ  شتآ  زا  ار  شمشچ 

(7 « .) تسا ناطیش  مومسم  ياهریت  زا  يریت  هاگن  : » دیامرف یم  رگید  تیاور  رد 

(8 « .) تسا قسف  هدنهد  دشر  توهش و  رذب  هک  دیزیهرپب  مرحمان  هب  هاگن  زا  : » دومرف حیسم  ترضح 

، فارحنا رد  تسخن  ماگ  اریز  تشاد ، هگن  رود  یناطیـش  راکفا  ذوفن  زا  ار  هشیدـنا  دـیاب  هاگن ، لرتنک  يارب  یناطیـش : راکفا  درط  - 4
هدیـشک هانگ  نآ  هب  ماجنارـس  دـشیدنیب ، رایـسب  هانگ  فارطا  رد  هک  یـسک  : » دـیامرف یم  (ع ) یلع ماما  .تسا  نآ  هرابرد  ندرک  رکف 

(9 « .) دش دهاوخ 

ندید مرحمان ، اب  وگ  تفگ و  تسا ، مرحمان  هک  ییاهاج  رد  دمآ  تفر و  هدننک ، کیرحت  تالّیخت  از : کیرحت  لماوع  زا  زیهرپ  - 5
.دنک یم  مهارف  ینارچ  مشچ  يارب  ار  هنیمز  لذتبم ، ياه  سکع  اه و  ملیف 

اه یسررب  یبای : تسود  رد  تقد  - 6
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طوقـس یبیـشارس  رد  سپـس  هتـشادرب ، بابان  ناتـسود  کمک  هب  ار  یهابت  فارحنا و  ياه  مدق  نیلّوا  ناناوجون ، هک  دـهد  یم  ناشن 
ینارچ مشچ  دنک و  یم  تیارس  ملاس  كاپ و  دارفا  هب  لها  ان  ناتسود  قیرط  زا  تعرس  هب  فارحنا ، یگدولآ و  ( 10) .دنا هتفرگ  رارق 

.تسین انثتسم  هدعاق  نیا  زا 

« . دنک یم  تقرـس  اه  نآ  عبط  زا  ار  یکاپان  هاگآدوخان  وت ، تعیبط  هک  زیهرپب  دساف  مدرم  اب  ترـشاعم  زا  : » دیامرف یم  (ع ) یلع ماما 
(11)

یم (ص ) ادـخ لوسر  .تسا  جاودزا  قیرط  زا  یـسنج  هزیرغ  حیحـص  ياـضرا  هاـگن ، لرتـنک  رد  رثؤم  ياـه  هار  زا  یکی  جاودزا : - 7
زا ار  مشچ  هک  تسا  هلیـسو  نیرتهب  نیا  اریز  دنک ، مادقا  ًامتح  دراد ، جاودزا  تردق  هک  امـش  زا  کی  ره  ناناوج ! هورگ  يا  : » دیامرف

(12 « .) دنک یم  تظفاحم  یتّفع  یب  زا  ار  تروع  هدولآ و  ياه  هاگن 

یم ذوفن  رپ  راد و  هنماد  یتاذ ، یعیبط و  صیاـصخ  نوچمه  دـشاب ، هدـمآ  رد  تداـع  تروص  هب  رگا  ینارچ  مشچ  هدارا : تیوقت  - 8
هچ نآ  .دراد  خـسار  یمزع  میمـصت و  هب  زاین  دنـسپان ، تداع  نیا  زا  ییاهر  لاح  نیا  رد  .دـیآ  یم  رد  مود  تعیبط  هلزنم  هب  ددرگ و 

: دریگ ماجنا  راک  ود  دیاب  ینارچ  مشچ  اب  هزرابم  يارب  .تسا  نتشاد  هزیگنا  نتساوخ و  تسا ، ّمهم  راک  عورش  رد 

، دوشن هداد  تبثم  خساپ  سفن  هتساوخ  هب  فلا )

.دزاس لوغشم  شزرو  باتک و  هعلاطم  دننام  هدیدنسپ  ياهراک  هب  ار  دوخ  ددرگ و  نیزگیاج  يا  هدیدنسپ  تداع  ب )

: اه تشون  یپ 

ص 41. ج 101 ، راونألاراحب ، . 1

ص 3289. ج 4 ، همکحلا ، نازیم  . 2

ج 101. راونألاراحب ، . 3

ص 3292. نامه ، همکحلا ، نازیم  . 4

.نامه . 5

ص 334. ج 73 ، راونألاراحب ، . 6

ص 38. ج 101 ، نامه ، . 7

ص 42. نامه ، . 8

ص 321. ج 5 ، مکحلاررغ ، . 9
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ناردپ يامنهار  تاداس ، یلع  دمحم  . 10
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ص 99. ج 1 ، ناردام ، و 

ص 272. ج 20 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  . 11

ص 10 قالخالا ، مراکم  . 12

یتسود ندوب  ساسح 

؟ تسا ساسح  اهرتخد  اهرسپ و  یتسود  هب  تبسن  هعماج  ردق  نیا  ارچ 

ینیب شیپ  لباق  ییاه  یتسود  نینچ  هدـنیآ  تسا و  ور  هب  ور  فلتخم  ياه  يراجنهان  تارطخ و  اه و  بیـسآ  اب  ییاه  یتسود  نینچ 
.دروآ یم  مهارف  نارتخد  يارب  صوصخ  هب  يرایسب  تالکشم  اه ، یتسود  عون  نیا  نتفای  همادا  اب  ًابلاغ  .تسین 

دهد یم  لکش  ار  یناسنا  ياهراتفر  زا  يرایسب  هک  تسا  ناسنا  دوجو  رد  زیارغ  نیرتدنمورین  زا  یـسنج  هزیرغ  هک  تسا  نآ  تیعقاو 
فرط کی  زا  ، ناملـسم نانز  نادرم و  دهاوخ  یم  تسا و  عماج  بتکم  کی  هک  مالـسا  .دراد  زورب  روهظ و  فلتخم  ياه  هنوگ  هب  و 

زا دنیامن و  حتف  ار  يراگتسر  یناسنا و  عیفر  ياه  هلق  دنناوتب  ات  دنـشاب  هتـشاد  كاپ  یـشوگ  مشچ و  ملاس و  یباصعا  مارآ و  یحور 
تعیبط و ندرک  ظاحل  هنانیب و  عقاو  اما  هژیو ، تیـساسح  اب  نیارباـنب  دـنبای ، تسد  زین  دوخ  يرطف  يزیرغ و  ياـهزاین  هب  رگید  فرط 

هنایم لادـتعا و  طخ  رد  هعماج  درف و  يراد  هگن  ظفح و  تهج  ار  یماکحا  نیناوق و  ناسنا ، یناـسفن  ياـه  هتـساوخ  ینورد و  لاـیما 
زا مالـسا  هک  تسا  نیا  ببـس  هب  همه  اهنیا.تسا  فلاخم  سنج  اـب  طاـبترا  یگنوگچ  ماـکحا ، نآ  هلمج  زا  .تسا  هدرک  عضو  يور 
رد هدـش  هریخذ  هنیهب و  ياهدادعتـسا  یمامت  اب  هزیرغو  ترطف  قلاخ  هک  تسا  هدـش  هداتـسرف  اه  ناسنا  تیادـه  يارب  یـسک  بناـج 

تفع یناور و  یحور و  شمارآ  هب  ددرگ و  هعماج  رد  یناوهـش  ياه  هزیگنا  کیرحت  بجوم  هک  یلماـع  ره  نیارباـنب  .تسا  ناـسنا 
دییأت دروم  دنک ، دراو  همدص  یمومع ،
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یحور و شمارآ  قیرط  نیا  زاو  دریگ  لکـش  هداوناخ  نورد  طیحم و  رد  یـسنج  ياه  تذل  عاونا  دهاوخ  یم  مالـسا  .تسین  مالـسا 
.دوشن دراو  بیسآ  زین  عامتجا  هداوناخ و  دنویپ  هب  هعماج  طیحم  رد  نآ  حرط  اب  دنامب و  رارقرب  زین  یفطاع  ياه  دنویپ  یناور و 

دنریگ یم  رارق  یطیارش  رد  دنهاوخب ، نارتخد ) صوصخ  هب  ) رسپ رتخد و  هکنآ  یب  تاقوا  یهاگ  یـسنج  دیدش  لیم  نامه  تهج  هب 
هک هکنآ  یب  هاگآ و  دوخاـن  دـننک و  يراد  دوخ  یـسنج  طاـبترا  زا  دـنناوت  یمن  رگید  دـنهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  هدارا  یتح  هک 
اب ینعی  تسا ، هتـشذگ  راک  زا  راک  هک  دنوش  یم  هجوتم  ینامز  دنریگ و  یم  رارق  تشگزاب  نودب  طیارـش  نآ  رد  مک  مک  ، دـنهاوخب
يا هفرح  هنافساتم  راک و  بیرف  نارسپ  هکنآ  صوصخ  هب  .تسا  راوشد  تخس و  رایـسب  يریگولج  هدارا  رگید ، طیارـش  ندش  مهارف 

رد رطاخ  نیمه  هب  تسب ؟ همشچرس  زا  ار  نایرج  نیا  دیابن  ارچ  سپ  دنتسه ، تسدرت  دایش و  دراوم ، نیا  رد  ناوج  نارتخد  بیرف  رد 
هک نیا  رخآ  رد  .تسا  هانگ  مارح و  دشابن ، دمآ  تفر و  هک  یناکم  رد  مرحمان  رـسپ ) رتخد و   ) درم نز و  ندرک  تولخ  یتح  مالـسا 

؟ تسا هدش  زاغآ  هناتسود  هداس و  رهاظ  هب  ياه  طابترا  نیمه  زا  نارسپ  نارتخد و  نیب  یسنج  طباور  مامت  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  رگم 
یم زین  یناور  یعامتجا و  ياه  يراجنهان  زا  يرایسب  ندمآ  دیدپ  يارب  یلماع  هکلب  هدشن ، متخ  یسنج  طابترا  نیمه  هب  هنافـسأتم  و 

دایتعا و یـسنج ، ياهداسف  اه ، قالط  هراب  رد  امـش  تسا ، عامتجا  رد  دوجوم  تایعقاو  هب  هعجارم  قوف  ياعدا  رب  دهاش  نیرتهب  .دوش 
اه یگدرسفا 
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یمالک طابترا  کی  ای  هداس  هاگن  کی  اب  اهنآ  زا  يرایـسب  هدوب ؟ اجک  زا  اه  یناماسبان  نیا  عورـش  هطقن  دینیبب  دینک ، قیقحت  يرادقم 
 … رادم و رارق و  هب  اهتنا  رد  هدیماجنا و  رکف  ندش  لوغشم  قشع و  تبحم و  داجیا  هب  جیردت  هب  هدش و  عورش  مرحمان  اب  کچوک 

اهراک زا  یخرب  تبقاع  هک  دـنا  هدیـسرن  ینـس  هب  زونه  ناوج ، نارتخد  اصوصخم  ناناوجون  ناناوج و  نوچ  هک  تسا  نیا  هلئـسم  اـما 
یم نت  مرحمان  نارسپ  اب  یتسود  هب  هدرکان  يادخ  دننیب و  یم  تسا  نیریش  هک  ار  راک  يادتبا  نامه  طقف  دشاب ، هدش  هبرجت  ناشیارب 

ناشرکف تیلوغشم  اهنآ ، لکشم  نیلوا  هک  ارچ  .تسا  راوشد  رایـسب  نآ  زا  یـصالخ  هک  دنوش  یم  یماد  دراو  بیترت  نیا  هب  دنهد و 
.تسا جاودزا  يدعب  لکـشم  دنـشاب ،) یبهذم  هداوناخ  ياراد  رگا   ) هداوناخ يدعب  لکـشم  .سرد  زا  یجیردـت  نداتفا  بقع  تسا و 

نآ هک  درادن  دوجو  یتنامض  چیه  دننک  جاودزا  دنا  هدش  انشآ  وا  اب  نابایخ  هچوک و  قیرط  زا  هک  يرـسپ  نامه  اب  دنهاوخب  رگا  اهنآ 
نارتخد بیترت  نیا  هب  ددـنویپن و  اهنآ  هب  ادـج و  رتخد  نیا  زا  هاگنزب  رـس  دـشاب و  هتـشادن  نیتسآ  رد  رگید  رتخد  تسود  دـنچ  رـسپ 

بسانمان طابترا  زین  يراک  ياه  طیحم  ای  اه  هاگشناد  رد  یتح  دنکن ، یگداوناخ  یناماسبان  یگدرسفا و  قارف و  غاد  راچد  ار  يدایز 
لئالد هب  هک  ددرگ  یم  ناوج  نارـسپ  نارتخد و  لد  رد  ییاه  قشع  داجیا  ثعاب  اسب  هچ  اریز  تسا ، يراتفرگ  ثعاب  ابلاغ  مرحمان ، اب 
دهاوخ هدرزآ  ار  ناشرکف  دـنام و  دـهاوخ  نیفرط  لد  هب  هشیمه  يارب  نآ  غاد  دـش و  دـهاوخن  رجنم  لـصو "  " هب زگره  نوگاـنوگ ،

.تخاس

هک تسا  ییاه  تیعقاو  هکلب  تسین ، هصق  مادکچیه  قوف  لئاسم 
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ایح و لیلد  هب  لئاسم  نیا  ناراتفرگ  زا  يرایـسب  .میوش  یم  انـشآ  اهنآ  زا  ییاه  هشوگ  اب  اـهنت  اـم  تسا و  يراـج  هعماـج  رد  روفو  هب 
اـصوصخم نارگید  يارب  یبوخ  تربع  سرد  دندرک  یم  ار  راک  نیا  رگا  .دـننک  یمن  وگزاب  نارگید  يارب  ار  دوخ  تالکـشم  مرش ،

.دش یم  ناناوجون  ناناوج و 

هاتوک و ياه  نخـس  کچوک و  ياه  هاگن  نامه  زا  اهنآ  بلاغ  دـنوش ، یم  یبای  هشیر  تالکـشم  نیا  یتقو  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن 
هک درک  ناوت  یم  هچ  اما  داد ، ناشن  تیـساسح  اهنآ  يور  تسیابن  ام ، كاپ  لد  رگ  شـسرپ  رظن  هب  هک  دـنوش  یم  زاغآ  ییاه  هوشع 

.دنروآ یم  رد  يرایسب  یتالکشم  زا  رس  دنبای  همادا  دنوش و  عقاو  یهجوت  یب  دروم  رگا  کچوک  دراوم  نیمه 

ناسنا يرطف  نامتخاس  سک  ره  زا  رتهب  هک  دنوادخ  تساه و  ناسنا  یگدنز  تحلصم  ساسا  رب  مالسا ، سدقم  نید  ماکحا  نیاربانب 
.ماکحا نیا  هب  دنمزاین  هن  تسا و  لیخب  هن  وا  هنرگ  هدومن و  عضو  ار  ماکحا  نیا  ام  دوخ  رطاخ  هب  تبحم و  يور  زا  دسانش ، یم  ار 

هچ هک ؛ میـسرب  هتکن  نیا  هب  میریگب و  تربع  نارگید  یگدنز  زا  میرگنب و  ار  اهراک  تبقاع  یتسیاب  یگدـنز  هب  دوخ  هاگن  رد  زین  ام 
.دروآ یم  ناغمرا  هب  ینالوط  ياه  جنر  هک  هاتوک  ياه  تذل  اسب 

اهنآ يارب  تالکشم  نیا  مینک ، یم  رکف  هک  اجنآ  .میزادرپب  یبرغ  ياه  روشک  رد  دازآ  طباور  هلئسم  ياهدمایپ  زا  يا  هشوگ  هب  لاح 
رایـسب دـح ، زا  شیب  دازآ  طباور  تهج  هب  تالکـشم  نیا  اجنآ  رد  هچ  رگا  .دـنرادن  عوضوم  نیا  هب  تبـسن  تیـساسح  ای  هدـش  لح 

.تسا وربور  تالکشم  نیا  زا  يرایسب  اب  شیب  مک و  زین  ام  هعماج  هنافسأتم  اما  تسا ،

تقیقح نیا  رب  يانروه "  " هیرظن هلمج  زا  يواکناور  تایرظن 
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دنک و یم  ادیپ  یسنج  تالیامت  لکش  یناور ، تاجایتحا  زا  يرایسب  تسا ، دازآ  یسنج  طباور  هک  یتاعامتجا  رد  : " دنک یم  دیکأت 
". دیآ یم  رد  یسنج  شطع  تروص  هب 

رتـخد رازه  هلاـس 350  ره  : " دـسیون یم  نارـسپ  نارتـخد و  جاودزا  زا  شیپ  طـباور  هراـبرد  تسجیاد " زردـیا   " ییاـکیرمآ هیرـشن 
دوخ ینوناق  ریغ  نادنزرف  هدش و  نتسبآ  عورشمان ، ياه  طابترا  ببس  هب  ناتـسریبد  هرود  لاس  ات 19  نینس 15  رد  ییاکیرما  ناوجون 

لآ هدیا  یگدنز  کی  عورش  تالیصحت ، مامتا  ناشرسپ ، ناتسود  اب  جاودزا  نوچ  ییاهایؤر  اب  نارتخد  نیا  دنروآ …  یم  ایند  هب  ار 
هب ماهوا  نیا  هنوگ  بارس  ياه  هدرپ  دوز  رایـسب  اما  .دنروآ  یم  يور  ینوناق  ریغ  طابترا  نیا  هب  بسانم ، لغـش  کی  هب  یبای  تسد  و 

نیا هک  دـیآ  یم  تسد  هب  ینامز  رد  تسرد  يرادـیب  نیا  هنافـسأتم ، دـهد و  یم  ناـشن  ار  دوخ  يور  یگدـنز  تیعقاو  هتفر و  راـنک 
". دنرادن لآ  هدیا  ملاس و  یگدنز  کی  زا  يرادروخرب  يارب  یسناش  رگید  ناوجون  نارتخد 

اب ییوگتفگ  یط  هتـسناد ، سرادـم  رد  رـسپ  رتخد و  دازآ  طباور  ار  یـسنج  ياـه  يراـجنهبان  نیا  زورب  تلع  همادا  رد  هماـنزور  نیا 
: دسیون یم  نانآ  زا  یکی  زا  لقن  هب  نارتخد ، نیا  زا  يدادعت 

هک یماگنه  شاک  يا  .متشاد  ياج  منیدلاو  نایم  رد  هداوناخ  زا  يوضع  ناونع  هب  شاک  يا  تشگ ! یم  رب  بقع  هب  نامز  شاک  يا  "

نایاپ هب  هنوگ  نیا  مدیـشیدنا و  یم  ما  هدـنیآ  یگدـنز  هب  مه  یمک  دوب ، هدـش  مهارف  میارب  عورـشمان  طابترا  کی  داجیا  ياـه  هنیمز 
". مدیسر یمن  طخ 

یم هراشا  هدش  ادیپ  یبرغ  عماوج  رد  رسپ  رتخد و  دازآ  طباور  هجیتن  رد  هک  راثآ  نآ  زا  یخرب  هب  لیذ  رد 
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: مینک

رسپ رتخد و  دازآ  طباور  زا  یـشان  هک  یـسنج  عورـشمان  طباور  رامآ  هک  دهد  یم  ناشن  قیقحت  عورـشمان : یـسنج  طباور  شیازفا   1
رسپ رتخد و  طباور  اکیرما 50 % رد  لاس 1993  رد  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، شیازفا  هب  ور  اپورا  هعماج  یمامت  رد  اـکیرما و  رد  تسا ،

.تسا هدش  لیدبت  یسنج  طباور  هب 

موش راثآ  زا  رگید  یکی  ماـگنه  دوز  یمـسر و  ریغ  ياـه  ینتـسبآ  شیازفا  عورـشمان و  یـسنج  شزیمآ  هتـساوخان : ياـه  ینتـسبآ   2
تـسیب زا  شیپ  هک  ییاکیرما  نانز  دـصرد  لهچ  زا  شیب  : " دـسیون یم  هراب  نیا  رد  لـشیم  هردـنآ  .تسا  رـسپ  رتخد و  دازآ  طـباور 

رتمک نس  رد  هک  ینارتخد  ژورن 90 % رد  .دنتسه  هلماح  جاودزا  زا  لبق  رتخد ، رسپ و  دازآ  طباور  تلع  هب  .دننک  یم  جاودزا  یگلاس 
". تسا قداص  بلطم  نیمه  زین  ناملآ  دئوس و  رد  دنتسه و  نتسبآ  دننک ، یم  جاودزا  لاس  هدجیه  زا 

یبرغ ياه  روشک  رد  نینج  طقس  رامآ  هتساوخان ، ياه  ینتسبآ  خرن  شیازفا  اب  بسانتم  نینج : طقـس  رامآ  لرتنک  لباق  ریغ  دایدزا   3
اکیرما رد  هلاس  ره  هک  یناوجون  رتخد  نز و  نویلیم  کی  زا  .تسا  دیازت  هب  ور  دـنراد  دازآ  طباور  جاودزا  زا  شیپ  رـسپ  رتخد و  هک 

هک اه  تیدودحم  یخرب  تلع  هب  هک  تسا  یلاحرد  نیا  .دننک  یم  طقـس  ار  دوخ  نادنزرف  % 53 دنوش ، یم  رادراب  هتساوخان  روط  هب 
.دوش یمن  شرازگ  نینج  ياه  طقس  رثکا  دنا ، هدرک  عضو  نینج  طقس  دروم  رد  تالایا  یضعب 

هلاقم دوخ  راک  لحم  تالکشم  دروم  رد  هدوب و  لوغشم  روشک  نیا  ياه  هاگشیاز  زا  یکی  رد  هک  ییاکیرما  کشزپ  کی  ياعدا  هب 
زا دودح 47 % رد  تسا ، هتشون  يا 
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تـسیب زا  رت  نییاپ  نانز  هب  طوبرم  دـیلاوم ، رثکا  يو  ياعدا  هب  .تسا  هدوب  عورـشمان  دـیلاوم  هب  طوبرم  يو  رظن  تحت  ياـه  ناـمیاز 
.تسا هدوب  رسپ  رتخد و  دازآ  طباور  هب  طوبرم  لاس 

دنک یم  میسرت  ار  جاودزا  نازیم  رد  شهاک  ثعاب  یمـسر ، ریغ  ياه  تلـصو  رامـش  شیازفا  ینیدلاو : کت  ياه  هداوناخ  شیازفا   4
دنموکحم اه  نآ  رد  نادنزرف  هک  ییاه  هداوناخ  ینعی  تسا ؛ ینیدلاو  کت  ياه  هداوناخ  دادـعت  شیازفا  نآ  ياه  دـمایپ  زا  یکی  هک 

ناردام اب  دراوم  زا 90 % شیب  رد  عورـشمان  نادنزرف  یگدنز  : " دیوگ یم  لشیم  هردنآ  .دننک  یگدنز  دوخ  نیدـلاو  زا  یکی  اب  اهنت 
اب یگدـنز  ندـنارذگ  يارب  دـنوش ، یم  درط  دوخ  نایانـشآ  نیدـلاو و  هژیو  هب  هعماـج  يوس  زا  ًاـبیرقت  هک  نارداـم  هنوـگ  نیا  .تسا 

.دنهجاوم تکالف  رقف و  يداصتقا و  دیدش  تالکشم 

: تسا هتشون  ار  ریز  شرازگ  اه ، هداوناخ  هنوگ  نیا  یتشیعم  راب  تکالف  عضو  زا  یشرازگ  هئارا  نمض  تسجیادزردیا "  " همانزور

لماک تفیـش  ود  رد  هک  تسا  راچان  شنادنزرف  دوخ و  يدام  ياهزاین  نیمأت  يارب  دنک -  یم  ردپ  هناهب  مادام  هک  هچب -  نیا  ردام  "

رد ینوناقریغ  دـنزرف  نیا  .دـنک  یم  يرپس  وا  اب  ار  يرتمک  نامز  رگید ، نارداـم  اـب  هسیاـقم  رد  يو  دـنزرف  هجیتن ، رد  هک  دـنک  راـک 
.تسا مورحم  ردام  تمعن  زا  مه  ردپ و  تمعن  زا  مه  تقیقح 

مدرک و مورحم  ردپ  تمعن  زا  ار  مرتخد  رمع  مامت  يارب  عورـشمان  یگلماح  نیا  اب  نم  دیوگ : یم  رثأت  فسأت و  اب  ناوجون  ردام  نیا 
.مشاب لفط  نیا  ناوارف  هودنا  شخب  یلست  دیاب 

دنزرف بحاص  هتساوخان  روط  هب  هک  یناوج  نارتخد  نیب  رد  هژیو  هب  يرگ  یپسور  موش  هدیدپ  يرگیپسور :  5
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نانآ هتفرگ ، ناردام  زا  ار  لیصحت  لاغتشا و  ياه  تصرف  هتساوخان ، نادنزرف  اریز  تسا ، عیاش  یبرغ  عماوج  رد  دنا ، هدش  عورـشمان 
.دنروآ ور  يراک  ره  هب  رقف ، زا  ییاهر  یگدنز و  ياه  هنیزه  نیمأت  يارب  دنراچان 

شیازفا يرگ و  یپسور  شرپ  يوکـس  یـسنج ، دازآ  طباور  هجیتن  رد  رـسپ ، رتخد و  دازآ  طباور  یتبراقم : ياه  يراـمیب  شرتسگ   6
کلهم سوریو  هب  اکیرمآ  رد  رفن  کی  هیناـث  ره 13  رد  هک : دـینادب  تسا  یفاک  هراب  نیا  رد  .تسا  یتبراقم  ینوفع و  ياه  يراـمیب 
ینوفع يرامیب  نیا  زا  دنوش ، یم  التبم  یسنج  يراب  دنب و  یب  قیرط  زا  ًاتدمع  هک  سوریو  نیا  ناینابرق  .دوش  یم  التبم  زدیا  يرامیب 

.دندرگ یم  كاله 

هدـقع نونج ، نوچ  يرگید  ضراوع  .تسا  جاودزا  زا  شیپ  رـسپ  رتخد و  دازآ  طـباور  ياهدـمایپ  یخرب  هب  هراـشا  دـش ، رکذ  هچنآ 
.تسا طباور  نآ  جیاتن  رگید  زا  یشک  مدآ  تیانج و  دیازت  یناور ، ياه 

طباور يارب  أشنم  هک  ار  نانآ  يذاذـتلا  ياه  تبحـص  هاـگن و  رـسپ و  رتخد و  دازآ  طـباور  مالـسا  ارچ  هک  دـش  نشور  بیترت  نیا  هب 
.تسا هتخاس  عونمم  مارح و  دوش ، یم  يدعب 

ات هحفص 60  زا  نانز  تاقیقحت  تاعلاطم و  رتفد  نیودت  نانز ، قوقح  زا  عافد  تالاقم  هعومجم  باتک  زا  ًاتدمع  اه  لوق  لقن  رامآ و 
: دینک هعلاطم  ار  ریز  ياه  باتک  دیناوت  یم  عوضوم  نیا  رد  .تسا  هدش  تشادرب   72

.يزازعا الهش  رتکد  زا  هداوناخ ، یسانش  هعماج   1

.يروهمج تسایر  نانز  تکراشم  روما  زکرم  زا  اکیرما ، ناهج  رد  نز  يامیس   2

.يررهش ییحم ، تاراشتنا  یعاجش ، دمحم  زا  فدص ، ّرد و   3

یعرش ملاس و  يا  هطبار 

؟ منک رارقرب  یعرش  ملاس و  يا  هطبار  رسپ  کی  اب  مناوت  یمن  ارچ 

ار ملاس  یعرش و  هطبار  دیاب 
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.درک فیرعت 

: رگید ترابع  هب  .یمالـسا  تاررقم  بوچراهچ  رد  یمالک  ریغ  یمالک و  طابترا  ینعی  مرحمان  رـسپ  اـب  رتخد  ملاـس  یعرـش و  هطبار 
.دریگ تروص  تذل  دصق  نودب  هریغ  ندرک و  هاگن  ندز ، فرح 

یم هدید  تاطابترا  عون  نیا  هعماج  رد  هک  هنوگ  نامه  تسین ، ینخس  طابترا  يارب  یعنم  مالسا  رظن  زا  دوش ، تیاعر  دودح  نیا  رگا 
اما ریدم  راکمه و  داتـسا و  ملعم و  اب  طابترا  لیـصحت و  لحم  راک و  لحم  رد  روضح  رازاب ، زا  دـیرخ  کشزپ ، هب  عوجر  لثم  دوش ،

لوصا نآ  تیاعر  يارب  ینیمـضت  دـننک ، رارقرب  طاـبترا  تحار  مه  اـب  يرـسپ  رتخد و  ره  دریگ و  ماـجنا  عیـسو  روط  هب  طاـبترا  رگا 
.تسین

تحت ار  اه  طابترا  دزاس و  یم  مهارف  ار  اـه  طاـبترا  فارحنا  هنیمز  یناوج ، نینـس  رد  هژیو  هب  رـسپ  رتخد و  یعیبط  یـسنج و  هبذاـج 
تولخ یناکم  رد  یطابترا  ره  بلاق  رد  سنجمه ، ریغ  ود  هاگره  هک  دهد  یم  رادشه  ام  هب  نید  ساسا ، نیا  رب  .دـهد  یم  رارق  ریثأت 

رتخد اب  رتخد  طباور  رد  دیدهت  .دنک  یم  دیدهت  ار  حیحـص  طباور  دوب و  دهاوخ  اهنآ  اب  ناطیـش  دنریگ ، رارق  نارگید  دید  زا  رود  و 
.تسا رت  مک  رسپ  اب  رسپ  ای 

هبذاج ببس  هب  یناسنا ، طباور  ندش  فرحنم  ای  تسکش  یفنم  دمایپ  دشخب ، یم  ینوزف  ار  طابترا  عون  نیا  تیساسح  هک  رگید  هتکن 
تمارک شزرا و  زین  یگدنز ، هیامرس  یعامتجا و  تیثیح  وربآ و  نتفر  تسد  زا  ببس  دیارگ ، فارحنا  هب  طابترا  رگا  .تسا  یـسنج 

.تسا ریذپان  ناربج  هک  ددرگ  یم  رسپ  رتخد و  یناسنا 

ندرک شومارف 

؟ دنیب یم  ارم  اج  ره  رد  هک  منک  یم  رکف  یتح  منک ، شومارف  مراد ، تسود  هک  ار  یصخش  مناوت  یمن  ارچ 

تسا هلئسم  نیمه  دایز ، هقالع  قشع و  راثآ  زا  یکی 

رسپ رتخد و  طباور  www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 212زکرم  هحفص 83 

http://www.ghaemiyeh.com


یم يو  تسا و  وا  رانک  هشیمه  قوشعم  دـنک  ساسحا  ناسنا  هک  دوش  یم  بجوم  دـیدش ، قشع  .دـیدرک  هراشا  نآ  هب  لاؤس  رد  هک 
و دراد ، دنمـشزرا  یلاع و  رایـسب  تقیقح  کی  رد  هشیر  رادـنپ  مهوت و  اما  تسا ، مهوت  لایخ و  تسین و  نینچ  تقیقح  رد  اـما  دـنیب 
هب هاوخ  میتسین ، بیاغ  وا  زا  يا  هظحل  چـیه  تسا و  اـم  بقارم  لاـح  ره  رد  دـنیب و  یم  ار  اـم  هشیمه  هک  دراد  دوجو  یکی  هکنیا  نآ 

.تسین گرزب  دنوادخ  زج  یسک  وا  میشابن و  ای  میشاب  وا  رکف 

یلاع و رایـسب  تقیقح  کی  زا  ناشن  اما  هدـش ، فرحنم  دوخ  لصا  زا  یعون  هب  تسا و  بذاک  ساسحا  کـی  هچ  رگا  ناـت  ساـسحا 
.دراد دنمشزرا 

دوخ تسا و  وا  زا  اه  ییابیز  همه  درادن و  يدوبمک  یتساک و  چیه  دنیب و  یم  ار  وت  تسا و  وت  رانک  هظحل  ره  هک  يدـنوادخ  هب  ایآ 
!؟ يا هدش  هتفیش  قشاع و  نینچ  تسا ، قلطم  يابیز 

روضح دـنیب و  یم  ار  وا  نآ  ره  هظحل و  ره  هک  دـنک  ساسحا  دـنیبب و  هنوگ  نیا  ار  ادـخ  یـسک  تسا ، یلاـع  دنمـشزرا و  هچ  ًاـعقاو 
.دنک سمل  ار  دنوادخ 

قشع و .تسا  رظن  دروم  درف  هب  دـیدش  هقالع  تهج  هب  نات  ساـسحا  هک  دـیا  هدـش  هلئـسم  نیا  هجوتم  زین  ناـتدوخ  دـسر  یم  رظن  هب 
رد ار  شروضح  دنیب و  یم  ار  امـش  اج  همه  دینک  یم  روصت  هک  يا  هنوگ  هب  هدومن ، رثا  یب  غورف و  مک  ار  لقع  مکح  دیدش ، هقالع 

لمأت هک  میهاوخ  یم  امـش  زا  ادتبا  زین  ام  .دیا  هدرک  هرواشم  ام  اب  وا  ندرک  شومارف  يارب  رطاخ  نیمه  هب  .دینک  یم  ساسحا  اج  همه 
سفن ای  یناطیش  ياه  هسوسو  دییامن و  تولخ  ناتدوخ  اب  دیا و  دش ه  قشع  راتفرگ  نینچ  ارچ  دینک 
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وا تسا ؟ رـضاح  اج  همه  وا  دینک  یم  رکف  هک  دیا  هدش  قشع  ریـسا  نینچ  هنوگچ  هک  دییوگب  دوخ  هب  دییامن و  رود  دوخ  زا  ار  هراما 
همه دراد و  روضح  اج  همه  هک  دیوش  ییادخ  قشاع  هنوگ  نیا  دـیتسناوتن  هنوگچ  اما  اه ، بیع  اه و  یتساک  همه  اب  تسا  یناسنا  هک 

؟ تسوا زا  ام  یتسه 

.دییامن لمع  هدرک و  هجوت  اهنآ  هب  هک  تسا  مزال  یلمع  ياه  هار  وا ، ندرک  شومارف  رتهب  يارب  نمض  رد 

.دهد یم  تبثم  خساپ  امش  یفطاع  ياهزاین  هب  جاودزا  نوچ  دینک ، جاودزا  بسانم  تصرف  نیلوا  رد   1

.دیامن فرصنم  وا  زا  ار  ناترکف  دناوتب  ات  دیهد  رارق  یگدنز  رد  یلمع  يرکف و  يرنه ، یقوذ ، ياه  تیلاعف  هتشر  کی   2

هتشابنا يژرنا  مکارت  زا  یشان  ياهراشف  جورخ  يارب  يا  هچیرد  اه ، تیلاعف  عون  نیا  نوچ  دیهد ، ّتیمها  یـشزرو  ياه  تیلاعف  هب   3
.دوش یم  بوسحم  امش 

.دینک رکف  وا  هب  رت  مک  ات  دینک  رپ  عونتم  ياهراک  اب  ار  تغارف  تاقوا   4

یسرد و ياهباتک  هعلاطم  هب  شیوخ  نتخاس  لوغشم  اب  .دینک  بانتجا  يراکیب  زا  یکیزیف  یندب و  ای  ینهذ  يرکف و  لاغتشا  داجیا  اب 
تایآ ظفح  اب  نینچمه  ناتساد ) ورعـش  ) یبدا ياهباتک  هعلاطم  ای  قطنم ، هفـسلف و  تایـضایر ، دننام  یلالدتـسا  يرکف و  یـسرد ، ریغ 

رپ ياهـشزرو  صوصخ  هب  یکیزیف  یندب و  ياهراک  هب  نتخادرپ  .دیزاس  فرحنم  هژوس »  » نآ زا  ار  دوخ  نهذ  دیفم ، راعـشا  ای  نآرق 
، یبدا يرنه و  یبهذـم ، ینید و  یـشزومآ ، یملع و  ياهـسالک  ریظن  یمومع  عماجم  رد  تکرـش  اـی  یعمج  هتـسد  شوج و  بنج و 

.هژوس نآ  یجیردت  یشومارف  يارب  دنتسه  يدیفم  ياهراکهار 

ياج هب  تسا ) ادخ  هب  قشع  هک   ) یقیقح قشع  ندرک  نیزگیاج  ناتتسود ، یشومارف  مهم  قیرط   5
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یلاخ دشاب ، سک  ره  ادخ ) ریغ   ) يزاجم قوشعم  .درادن  ار  ندوب  قوشعم  تیلباق  يدوجوم  چـیه  ادـخ  زج  .دـشاب  یم  يزاجم  قشع 
.تسا راگدرورپ  وا  تسا ، تالامک  همه  بحاص  يدبا و  ریذپان و  انف  هک  دش  یسک  قشاع  دیاب  سپ  .تسین  صقن  بیع و  زا 

دنک یم  ساسحا  نوچ  دش ، دهاوخن  ینارگن  بارطـضا و  راچد  درادـن و  يا  هدـشمگ  رگید  دـشاب ، هتـشاد  ادـخ  هب  قشع  ناسنا  رگا 
ات دیـشاب  هتـشاد  طابترا  ادـخ  اب  نآرق  توالت  اه و  تدابع  اهاعد و  اب  دـینک و  دایز  ادـخ  اـب  ار  دوخ  هطبار  .دراد  ینئمطم  هاـگ  هیکت 

.دینک شمارآ  ساسحا 

.دینک زیه  رپ  ییاهنت  زا  - 6

نهذ و رد  شیوخ  زیگنا  هسوسو  لاـعف و  روـضح  اـب  تسا و  ناـنآ  مدـمه  ناـناوج ، صوـصخ  هب  دارفا  يرایـسب  ییاـهنت  رد  ناـطیش 
ندـناوخ و سرد  ندـیباوخ ، ماگنه  رد  ییاهنت ، هنوگ  ره  زا  دـیاب  ور  نیا  زا  دزاس ، یم  شیوخ  ماد  راتفرگ  ریـسا و  ار  نانآ  ناشلایخ 

.دینک يرود  ییاهنت  هنوگ  ره  یلک  روط  هب  ندز و  مدق  ندنام و  ییاج  رد  ندرک ، هعلاطم 

.دیبلطب دادمتسا  یهلا  يایلوا  یلاعت و  قح  زا  - 8

هب مالـسلا  هیلع  یهلا  يایلوا  هب  لسوت  وا و  زا  هنازجاع  هنانتورف و  تساوخرد  یلاعت و  قح  زا  نتـسج  يرای  اـههار  نیرترثوم  زا  یکی 
نآ اب  ار  يرگید  لکـشم  ره  لکـشم و  نیا  یناوت  یم  هک  تسا  هادف ) انحاورا   … ) هیقب ا ترـضح  اب  یبلق  طابترا  لسوت و  صوصخ 

.ینک لح 

نهذ و زا  وا  نتخاس  رود  ناطیش و  ياه  هسوسو  عفر  يارب  .تسا  ناطیش  ياه  هسوسو  زا  سدقم  ریغ  یهاو و  يرما  هب  نهذ  لاغتـشا 
هب ریز  رد  هک  تسا  هدیسر  ییاهروتسد  مالسلا ) مهیلع  ) نیموصعم زا  لوقنم  تایاور  رد  مهو ،
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: مینک یم  هدنسب  روتسد  کی  رکذ 

ترضح .دزاس  یم  لوغـشم  يرما  هب  ار  وا  نهذ  هک  درک  تیاکـش  ناطیـش  هسوسو  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  دزن  يدرم 
نکی مل  و  کلملا ، یف  کیرـش  هل  نکی  ملو  ًادلو ، ذختی  مل  يذلا  هللادمحلاو  تومیال ، يذلا  یحلا  یلع  تلکوت  : » وگب ررکم  دومرف :

، مدرک لـمع  امـش  روتـسد  هب  درک : ضرع  دیـسر و  (ص ) ربماـیپ تمدـخ  یتدـم  زا  سپ  درم  نآ  ًاریبـکت » هربـک  لذـلا و  نم  ٌیلو  هل 
(1  ) .درک فرطرب  ارم  هسوسو  دنوادخ 

: اه تشون  یپ 

همکحلا ج4 ص3526 نازیم  . 1

؟ دنوش یم  لکشم  راچد  ناش  یگدنز  رد  دننک ، یم  جاودزا  مه  اب  دنتسه  تسود  مه  اب  رسپ  رتخد و  یتقو  ارچ 

نیا هک  دیتسین  امش  اهنت  .تسا  یندوتـس  هکلب  یعقاو  اج ، هب  ینارگن  اه ، جاودزا  اه و  یتسود  هنوگ  نیا  دمایپ  زا  امـش  سرت  هرهلد و 
هک ییاـه  جاودزا  زا  يرایــسب  هـک  دـهد  یم  ناـشن  یعاـمتجا  لـیاسم  ناسانــشراک  تاـقیقحت  هـکلب  دـینک ، یم  حرطم  ار  شــسرپ 
هب هدش و  لیدبت  یعامتجا  ياه  لکشم  هب  هدوب ، ضحم  یفطاع  ای  یـسنج  يزیرغ و  ياه  هزیگنا  ینابایخ و  ياه  یتسود  شزاغآرس 

كالم یقالخا و  ینید و  حیحـص  ياهرایعم  يانبم  رب  شنیزگ  ًابلاغ  اه  جاودزا  اه و  یتسود  هنوگ  نیا  رد  .تسا  هدـش  رجنم  قـالط 
لد ششک  شهاوخ و  هب  اهنت  فرط  ود  .تسا  یلصا  كرحم  لد ، ياه  هتساوخ  يزیرغ و  ياه  شـشک  هکلب  تسین ، هدیدنـسپ  ياه 

دناوت یمن  اه  ترـشاعم  اه و  یتسود  هنوگ  نیا  ور  نیا  زا  دنراد ؛ هجوت  رتمک  ای  هدادـن ، تلاخد  ار  درخ  هشیدـنا و  اما  دـنراد ، هجوت 
نآ یتسود  يرادیاپ  هکلب  دیامن ، يرای  شفعض  طاقن  زا  حیحص  یبایزرا  لباقم و  صخش  يرکف  یحور و  تخانش  يارب  ار  صخش 

ياه فعض  دناوتن  صخش  هک  دوش  یم  ثعاب  تسا ) هاتوک  شرمع  هک   ) ینانچ
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یم رک  روک و  ار  ناسنا  يزیچ ، نتشاد  تسود  هقالع و  اریز  دهد ، صیخشت  ار  شتـسود  يرنه  یقوذ و  یعامتجا ، يرکف ، یقالخا ،
هقـالع مه  هب  نوچ  نمـض  رد  .دـنکن  كرد  تسه ، هک  هنوگ  نآ  ار  اـه  تیعقاو  دـنیبن و  ار  فعـض  طاـقن  دوش  یم  بجوـم  دـنک و 

یعس صخش  ره  دوش و  یم  يرهاظ  اهراتفر  رطاخ  نیمه  هب  دوشن ، ییادج  بجوم  ات  دوشن ، راکشآ  اه  بیع  دننک  یم  یعس  دنراد ،
یم نایامن  ار  دوخ  اه  تیعقاو  تفرگ  تروص  جاودزا  یتقو  اما  ددنـسپب ، لباقم  فرط  هک  دهد  زورب  دوخ  زا  ار  ییاهراتفر  دـنک  یم 

یگژیو تافـص و   ) دندش وربور  توافتم  ياه  هتـساوخ  یگدنز و  تالکـشم  اه و  یتخـس  اب  دـندوب  مه  رانک  رد  رتشیب  یتقو  .دزاس 
نوچ دـنا ، داد ه  بیرف  ار  رگیدـمه  دـننک  یم  ساسحا  نامز  نیا  رد  .دزاس  یم  نایامن  ار  دوخ  دـندرک ) یم  یفخم  مه  زا  هک  ییاه 
فرط بولطم  ار  دوخ  دـندرک  یم  یعـس  یتسود  نورد  رد  دـندادن و  ناشن  دـندوب ، هک  نانچ  ار  دوخ  دـنتفگن و  مه  هب  ار  تاـیعقاو 

.دننزب اج  ای  هداد  ناشن  لباقم 

هقالع زاربا 

؟ دننک یمن  هقالع  زاربا  اهرتخد  هب  تبسن  اهرسپ  ارچ 

هب دراد ؛ یگتسب  نانآ  یعامتجا » تیصخش  و  اوقت ، نامیا و  یهاگآ ، تفرعم و  نازیم   » هی سکع  هب  نارتخد و  اب  نارسپ  دروخرب  عون 
ات دنراد ، يدامتعا  لباق  ینورد  ياوقت  نامیا و  ینید و  تفرعم  هک  یناسک  .دراد  یتوافتم  ياهدمایپ  اهزاین و  فلتخم ، نینـس  هوالع 

: نوچ دنیامن ، یم  هقالع  زاربا  هن  دننک و  یم  هاگن  هجوت و  نارتخد  هب  هن  تسا  یعیبط  هدیسرن ، ناش  جاودزا  عقوم  هک  ینامز 

.دنناد یمن  زیاج  راک  نیا  ینید ، تاداقتعا  ساسا  رب  ًالّوا :

ناطیـش تیاضر  بجوم  هک  دننک  هدولآ  ییاهراک  هب  ار  دوخ  هک  دنناد  یم  نآ  زا  رتالاب  ار  دوخ  یعامتجا  یناسنا و  تیـصخش  ًایناث :
مشخ و 
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.تسا راگدرورپ 

اب دـننک و  یم  قیقحت  نیما  نایانـشآ  ماوقا و  هداوناخ و  کمک  هب  حیحـص  ياه  هار  زا  دـنراد ، جاودزا  دـصق  هک  یماـگنه  هورگ  نیا 
.دننک یم  تدوم  هقالع و  زاربا  نارگید  زا  رتشیب  جاودزا  زا  سپ  دنیامن و  یم  وگتفگ  رتخد 

یسنج زیارغ  ياضرا  تهج  ملاس ، ناتسود  ای  هداوناخ  نتشادن  و  حیحص ، تیبرت  ینید و  تفرعم  زا  ندوب  رود  لیلد  هب  اهرـسپ  یخرب 
اما دنشاب  هتشاد  جاودزا  دصق  ًاعقاو  تسا  نکمم  اهنیا  زا  یـضعب  دننک ، یم  هقالع  زاربا  نارتخد  هب  تبـسن  شیوخ  یناسفن  ياهاوه  و 

جاودزا دصق  اهنآ  .تسین  شیب  یبیرف  ناشیاه  هقالع  زاربا  یخرب  یلو  دراد ، یگدنام  ماود و  لاس  دنچ  ات  تسین  مولعم  هک  یجاودزا 
، دننک یمن  هقالع  زاربا  ارچ  هک  تسین  نآ  مود ، هورگ  یـساسا  لکـشم  عقاو  رد  .دنراد  ینارـسوه  ییوج و  تذل  دصق  هکلب  دنرادن ،

يرارقرب نارتخد و  بیرف  اه ، هقالع  زاربا  رد  ناش  فده  ارچ  دنرادن ؟ تقادـص  دوخ  هقالع  زاربا  رد  ارچ  هک  تسا  نآ  لکـشم  هکلب 
تفع و .دـنیامن  مشچ  هدولآ  نارـسپ  هاگن  لیلذ  ریـسا و  ار  دوخ  دـیابن  تیـصخش  اب  كاپ و  نارتخد  تسا ؟ اهنآ  اب  عورـشمان  طابترا 

زاربا هب  شوخلد  ار  دوخ  دـیابن  سپ  .تسا  نآ  رادـیرخ  سک  ره  هک  تسا  ییاهبنارگ  رهوگ  نارتخد ، رد  تناـتم  راـقو و  ینمادـکاپ 
درادن تیعقاو  هک  دننک  ییاه  هقالع 

ردپ هزاجا 

؟ دنرت میهف  رت و  لقاع  ناردام  یضعب  هک  یلاح  رد  تسین ، طرش  ردام  هزاجا  یلو  تسا ، طرش  رتخد  جاودزا  رد  ردپ  هزاجا  ارچ 

راگتساوخ هب  تبسن  یفرط  زا  دنوش ؛ یم  تاساسحا  عبات  رت  مک  اهدرم  اه  يریگ  میمصت  رد  ًالومعم  و  تسا ، هداوناخ  تسرپرس  ردپ 
دنتسه ناراگتساوخ  هک  نادرم  تایحور  اب  نمـض  رد  دنیامن ؛ یـسررب  قیقحت و  دننک و  بسک  تاعالطا  دنناوت  یم  رتشیب  ناشرتخد 

مدقم نیا  ربانب  .دنراد  ییانشآ  رتهب 
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رظندم ار  نانآ  تارظن  هطقن  دننک و  یم  تروشم  ناردام  اب  ناردپ  رگید  يوس  زا  .تسا  رتدنمدوس  نارتخد  يارب  ناردپ  رظن  نتـشاد 
زا .دنهد  یم  راگتساوخ  هب  یفنم  ای  تبثم  خساپ  کیدزن ، ياه  لیماف  هداوناخ و  ياضعا  تایرظن  مامت  زا  هدافتسا  اب  دنهد و  یم  رارق 

هدیـشر هدیـسر و  غولب  دح  هب  هک  يرتخد  دنیامرف : یم  دـیلقت  مظعم  عجارم  دـنناد ) یمن  طرـش  ار  ردـپ  هزاجا  یـضعب   ) رتشیب ور  نیا 
( طایتحا ربانب  ضعب  رظن  هب  و   ) دیاب دشاب ، هرکاب  هچنانچ  دنک  رهوش  دهاوخب  رگا  دهد ، یم  صیخـشت  ار  دوخ  تحلـصم  ینعی  تسا ،

(1) .تسین طرش  وا  هزاجا  دنک ، تفلاخم  ردپ  دوش و  ادیپ  رتخد  يارب  یبسانم  رسمه  رگا  یلو  دریگب ، هزاجا  دوخ  ردپ  زا 

تسین و رگید  ياهرتگرزب  ناردارب و  ای  ردام  تارظن  یفن  يانعم  هب  هرکاب  رتخد  جاودزا  رد  ردـپ  نذا  هزاجا و  هلئـسم  تروص  ره  رد 
هدافتسا رگیدکی  تایرظن  زا  دروم  یمامت  رد  هشیمه و  دنشاب ، هتـشاد  مهافت  مه  اب  ردام  ردپ و  يا  هداوناخ  رد  رگا  .تسا  عمج  لباق 

ياراد ردام  هک  یتروص  رد  .دنناسر  یم  ناماس  هب  ار  ناشرتخد ) جاودزا  هلمج  زا   ) مهم ياهراک  رگیدـکی  یگنهامه  اب  دـننک و  یم 
يرکف رظن  زا  ردپ  يدروم  رد  رگا  .دوب  دهاوخ  رگیدکی  هدننک  لماک  دشاب ، هارمه  ردپ  اب  هک  یتقو  دشاب ، یهجوت  لباق  مهف  لقع و 

.تشاد دهاوخن  يرابتعا  دوش ، مامت  رتخد  ررض  هب  دشابن و  هجوت  لباق  وا  رظن  دشاب و  رکف  هتوک  یلقع ، و 

*****

*****

.نآ لیذ  هلئسم 2376 و  ج 1 ، عجارم ، لئاسملا  حیضوت   1

؟ دوش یمن  لماک  نید  جاودزا  اب  تسین و  یهلا  تمعن  قشع  رگم  تسا ؟ بیع  قشع  اهردام ، ردپ و  یضعب  رظن  زا  ارچ 

لامج لامک و  يوس  هب  ناسنا  یبلق  ششک  هبذاج و  قشع 
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، قشع تسا  ادخ  يوس  هب  ناسنا  بلق  شـشک  قشع ، عقاو  رد  سپ  تسا ، ادـخ  قلطم  ییابیز  تسا و  تالامک  زا  یکی  ییابیز  .تسا 
ياوه و زا  یلاـخ  يرگید ، هب  ناـسنا  قشع  رگا  .دـنک  یم  دوخ  دوجو  زا  نوریب  هجوتم  ار  وا  هداد و  تاـجن  یهاوخدوخ  زا  ار  ناـسنا 

نیا ناناوج  زا  یلیخ  ام  تسا  قرف  ییارگ  توهش  سفن  ياوه  قشع و  نیب  یلو  تسا ، قلطم  لامک  هب  قشع  زا  يا  هناشن  دشاب  سوه 
.دننک یم  هابتشا  رگیدکی  اب  ار  ود 

یم رامـش  هب  ناسنا  طوقـس  یهابت و  لماع  سفن  ياوه  اما  .تسا  یمدآ  يالاو  تافـص  هلمج  زا  ناسنا و  شخب  لماکت  لماع  قشع ،
.دور

یتح زیچ  همه  دهاوخ  یم  قشاع  .تسا  قوشعم  روضح  يراگدـنام و  قشع  فدـه  یلو  تسا ، توهـش  ياضرا  سفن  ياوه  فدـه 
قوشعم هب  تسخن  هجرد  رد  دیاب  یم  دراد ، رگید  يدرف  هب  تبـسن  شیوخ  لد  رد  ار  قشع  زا  يا  هناشن  يدرف  رگا  .دنک  ادف  ار  دوخ 

یم یلمع  هب  تسد  دـنک و  ینابرق  فلتخم  ياه  هویـش  هب  ار  قوشعم  دوخ ، لیامت  ياـضرا  يارب  رگا  نتـشیوخ  هب  هن  دـشیدنیب ، دوخ 
اب ًابلاغ  ییاه  قشع  نینچ  .تسا  یناویح  عون  زا  ششک  هکلب  تسین ، قشع  هک  دشاب  نئمطم  دزاس ، راد  هشدخ  ار  يو  يوربآ  هک  دنز 

نیمه هب  دیاش  .نطاب  تریس و  هن  تسا ، رهاظ  تروص و  هب  قشع  قشع ، عون  نیا  .ددرگ  یم  شوماخ  درس و  یـسنج ، هزیرغ  ياضرا 
: تسا هتفگ  انالوم  رطاخ 

دوب یگنن  تبقاع  دَْوبَن ، قشع  دَوش  یگنر  یپ  زک  ییاه  قشع 

یگدنز كاپ  دهاوخ  یم  قشاع  .تسا  یتفع  یب  هانگ و  بجوم  سفن  ياوه  اما  تسا  تفع  دـشر و  بجوم  یقیقح ، قشع  نیا  ربانب 
.دسرب اه  یکاپ  هب  دنک و 

هن دنفلاخم ، یناسفن  ياه  ششک  ینار و  توهشو  سوه  يوه و  اب  اهردام  ردپ و 
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.یعقاو قشع 

ندروآرب يارب  ناـسنا  ود  نیب  یناوخمه  دـیاب  یم  هداوناـخ  لیکـشت  يارب  .نآ  لـماع  هن  تسا ، جاودزا  هدـننک  لـماک  قشع  جاودزا :
هزیرغ دهاوخب  اهنت  دریذپ و  یم  تروص  ناسنا ، نوگانوگ  ياهزاین  هب  هجوت  نودب  هک  یجاودزا  .دشاب  ییالاب  دـح  رد  اهزاین  یمامت 
تمعن قشع  یتسود و  دریگ ، رارق  ظاـحل  دروم  بناوج  ماـمت  رگا  اـما  ( 1) .دیماجنا دهاوخ  تسکـش  هب  دوز  دیامن ، نیمأت  ار  یـسنج 

.تسا یهلا  گرزب 

شمارآ وا  رانک  رد  ات  دـیرفآ ، ییاه  جوز  ناتدوخ ، سنج  زا  هک  تسا  نآ  وا ، ياه  هناشن  زا  یکی  : » تسا هدومرف  نآرق  رد  دـنوادخ 
(2 « .) داد رارق  تمحر  و  قشع )  ) یتسود نات  نیب  دیبای و 

*****

ص 38 32. هداوناخ ، لیکشت  ناوج و   1

هیآ 21. ( 30  ) مور  2

ربمایپ تنس  جاودزا ،

ياهدرد مامت  ارچ  تشاد ؟ یسنج  طباور  دیاب  ندش  راد  هچب  يارب  ارچ  درک ؟ جاودزا  دیاب  هدش و  هتـسناد  ربمایپ  تنـس  جاودزا ، ارچ 
جاودزا مهاوخ  یمن  روآ  ترفن  ياهزیچ  نیا  رطاـخ  هب  دنتـسه ؟ دوخ  سوه  رکف  رد  نادرم  تسا و  ناـنز  يارب  نآ  دـننام  ناـمیاز و 

؟ دوش یم  داجیا  یلکشم  میارب  جاودزا ، دروم  رد  ربمایپ  نخس  هب  هجوت  اب  ایآ  .منک 

: خساپ

.میرازگـساپس دـیداهن ، ناـیم  رد  اـم  اـب  هدرک ، داـجیا  ناـتیارب  هک  راد  هغدـغد  ییاـه  شـسرپ  هتـسناد و  دوـخ  نیما  ار  اـم  هک  نیا  زا 
.مییامن کمک  امش  هب  دیدومن ، حرطم  همان  رد  هک  یلیاسم  لح  رد  میناوتب  میراودیما 

: مینک یم  بلج  هتکن  ود  هب  ار  امش  هجوت  اه  شسرپ  هب  خساپ  زا  لبق 

زا یکی  ار  مه  رانک  اـهنآ  نتفاـی  شمارآ  اـهنآ و  نیب  یتسود  قشع و  درم و  نز و  نیب  هطبار  هیآ 21  ( 30  ) مور هروس  رد  دـنوادخ   1
اما تسا ، حرطم  یسنج  ياهزاین  نادرم ، نانز و  جاودزا  رد  هچ  رگا  نیا  ربانب  .تسا  هتسناد  دوخ  ياه  هناشن 
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یـسنج زاین  کی  اهنت  درم  نز و  نایم  طابترا  هقالع و  .تشاد  رود  رظن  زا  دـیابن  ار  مه  رانک  رد  شمارآ  ساسحا  یفطاع و  ياـهزاین 
.تسین

اب ایند  رد  اه  ناسنا  یگدنز  هفیرـش ، هیآ  نیا  ساسا  رب  .میدـیرفآ  یتخـس  رد  ار  ناسنا  هک  دـیامرف  یم  دـنوادخ  تایآ  زا  یکی  رد   2
اه تذل  نتفای  انعم  اه و  ناسنا  لماکت  رد  اهنآ  شقن  اه و  یتخـس  دوجو  هفـسلف  دروم  رد  .دوب  دهاوخ  هارمه  تالکـشم  اه و  یتخس 
رد ندوب  قلطم  یتحار  شیاسآ و  لابند  هب  هک  تسا  نآ  مهم  هتکن  اما  .تسا  رایـسب  نخـس  اهنآ ، نورد  یتح  اـه و  یتخـس  راـنک  رد 

نانز و يارب  اهنت  لکـشم  یتخـس و  نیا  ربانب  .تسا  هدوهیب  یعـس  تسا ) ینوگرگد  رییغت و  داضت و  ملاع  هک   ) يدام یگدـنز  ایند و 
تالکشم راب  هک  ینادرم  ای  دنوشن ، ردام  ای  دننکن ، جاودزا  هک  ینانز  یتح  هکلب  تسین ، نامیاز  درد  ای  یگهام  هن  نارود  رد  مه  نآ 

.دنتسه وربور  دوخ  تالکشم  اه و  یتخس  اب  دنشک  یم  شود  هب  ار  نتسیز  درجم  ياه  یتخس  و 

هک دراد ، مکـش  نورد  ار  دنزرف  هام  ُهن  هک  يردام  دننام  تسا ، هتفهن  اه  تذـل  اه و  یبایماک  مه  اه  یتخـس  نارود  هک  لاح  نیع  رد 
نز يارب  نامیاز  زا  سپ  هک  ندـش  ردام  تذـل  ای  دـنک و  یم  رپ  دـنزرف  نامه  اب  ار  دوخ  ییاهنت  یفطاع و  ياهزاین  زا  یخرب  اسب  هچ 

.دوش یم  لصاح 

رظن زا  دنرب و  یم  رس  هب  هودنا  مغ و  رد  دنوش ، یمن  دنزرف  ياراد  هک  نیا  تهج  هب  جاودزا  زا  سپ  هک  دنتسه  ینانز  تهج  نیمه  هب 
.دنوش دنزرف  بحاص  ات  دنیامن  یم  جرخ  دننک ؛ یم  شالت  ردقچ  نانیا  .دنراد  ألخ  دوبمک و  ساسحا  یفطاع 

کی هب  ار  دوخ  هجوت  اهنت  دیابن  نیا  ربانب 
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.میشاب هتشاد  میتسه ، وربور  اهنآ  اب  یگدنز  رد  هک  ییاه  تیعقاو  هب  هبناج  کی  یفنم و  هاگن  ًافرص  میشاب و  هتشاد  فرط 

: مییوگ یم  نات  تالاؤس  هب  خساپ  رد  دش ، نایب  هک  یتاکن  هب  هجوت  اب 

ار اه  ناسنا  يونعم  یتح  یفطاع و  یحور ، ياهزاین  یـسنج ، زاین  هبنج  رب  هوـالع  هک  تسا  درم  نز و  يارب  زاـین  کـی  جاودزا  ًـالّوا :
.دزاس یم  هدروآرب 

دنمشزرا هدیدنـسپ و  ّتنـس  کی  مالـسا  رد  جاودزا  .دوش  ارجا  دیاب  دیتفگ  هک  تسین  بجاو  تروص  هب  مالـسا  رد  هلئـسم  نیا  ًایناث :
ظفح ناهانگ  زا  ار  دوخ  دـناوتب  یـسک  رگا  سپ  .دـتفا  یم  هاـنگ  هب  رـسمه  نودـب  صخـش  هک  تسا  بجاو  یتروص  رد  اـهنت  .تسا 

.دیامن یم  بوکرس  ار  دوخ  یفطاع  یسنج و  ياهزاین  یسک  نینچ  اریز  تسین ؛ يا  هدیدنسپ  رما  نآ  كرت  اما  تسین ، بجاو  دیامن ،
.دناد یمن  هدیدنسپ  ار  دّرجت  هتفرگ ، لکش  ناسنا  ياهزاین  ترطف و  ساسا  رب  نوچ  مالسا 

راد هچب  يارب  هک  نیا  اما  دشاب ، رـسمه  قفاوت  اب  دیاب  هلئـسم  نیا  هتبلا  .دوشن  دنزرف  بحاص  اما  دـنک ، جاودزا  دـناوت  یم  یـسک  اثلاث :
نایرج نوناق  نیا  زین  تاناویح  دروم  رد  هکلب  اه ، ناسنا  رد  اهنت  هن  هک  تسا  تعیبط  نوناق  ماـظن و  دـشاب ، یـسنج  هطبار  دـیاب  ندـش 

.درادن یترورض  تسا و  هدماین  مالسا  نید  رد  يزیچ  نینچ  دشاب ، دیاب  جاودزا  لّوا  بش  رد  ًامتح  هک  نیا  اما  دراد 

.دراد هرافک  هدوب و  مارح  تداع  مایا  رد  تبراقم  مالسا  رظن  زا  هک  دشاب  تداع  مایا  رد  جاودزا  لّوا  بش  رد  نز  اسب  هچ 

اـسب هچ  .تسا  هناگادج  يا  هلئـسم  دـشاب ، جاودزا  لّوا  بش  فافز  بش  هک  هدـش  تداع  قطانم  ای  اه  گنهرف  یخرب  رد  هک  نیا  اما 
هک دوش  یم  ارجا  لّوا  بش  رد  موسر  بادآ و  زا  یخرب 
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دروم رد  مالسا  رظن  جاودزا و  لصا  زا  دیاب  ار  ایاضق  نیا  نیا  ربانب  .دشاب  یمن  مه  لقع  دییأت  دروم  تسین و  هدیدنـسپ  مالـسا  رظن  زا 
.درک ادج  نآ 

رد .هن  ای  تشاد  دیهاوخ  یلکـشم  ایآ  دینکن و  ای  دینک  هچ  امـش  مییوگب  هک  تسین  يزاین  دش ، هئارا  هک  یتاحیـضوت  هب  هجوت  اب  لاح 
هب میـشاب ، ایند  رد  تقـشم  یتخـس و  نودـب  یگدـنز  یپ  رد  رگا  .تسا  رت  هاگآ  دوخ  ینورد  ياهزاین  دوخ و  هب  یناسنا  ره  لاح  ره 

.ینک هداهنن  يزور  بلط  رگ  يروخ  نوخ  زاریش : ظفاح  هجاوخ  لوق 

هچ .دیآ  یم  تسد  هب  اه  یتخـس  لمحت  اه و  شالت  هیاس  رد  ایند ، رد  یتخبـشوخ  یگدنز و  رد  شخب  تذل  ییاهزیچ  لاح  نیع  رد 
.تسا رت  شخب  تذل  زین  اه  یتخس  زا  سپ  تیقفوم  یبایماک و  دشاب ، رتشیب  یتخس  هچ  ره  هک  تفگ  ناوت  یم  اسب 

رتخد يدازآ 

؟ مشاب هتشاد  يدازآ  هعماج  رد  دیابن  رتخد  کی  ناونع  هب  ارچ 

فلتخم ياه  تروص  ماسقا و  يدازآ  اریز  .تسین  نشور  مشاب  هتـشاد  يدازآ  دـیابن  ارچ  مناخ ، رتخد  ناونع  هب  هک  نیا  زا  ناتروظنم 
رسمهو و لغشو  تسود  باختنا  يدازآ  ، ششوپ يدازآ  هشیدناو ، نایب  يدازآ  هدیقع ، رد  يدازآ  ملع ، لیصحت  يدازآ  دننام  دراد ،

.دشابن یلکشم  روما  نیا  رد  دسر  یم  رظن  هب  هک  هریغ 

هدشن هداد  امش  هب  يدازآ  نیا  ارچ  هک  تسا  نارـسپ  اب  نارتخد  طابترا  يدازآ  زا  روظنم  هک  مینک  یم  هدافتـسا  امـش  ياه  شـسرپ  زا 
؟ تسا

: مییوگ یم  خساپ  رد 

رد وا  تبقارم  یتح  هکلب  دشاب ، بقارم  مرحمان  رتخد  اب  دوخ  طباور  رد  دیاب  زین  نارـسپ  .درادن  نارتخد  هب  صاصتخا  هلئـسم  نیا  الوا 
.دشاب رتشیب  دیاب  اههاگن 

شزرا و .دننک و  یم  صخشم  اهشزرا  دض  اهشزرا و  ار  اهدیابن  اهدیاب و  ایناث 
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تسا مزال  تسا ،  هتفریذپ  ار  مالسا  گنهرف  هک  یـسک  ینعی  ناملـسم  درف  کی  .دنتـسین  یکی  فلتخم  ياه  گنهرف  رد  شزرا  دض 
ره يارب  تسا و  رگباسح  دنمنوناق و  یبتکم  مالـسا ،  بتکم  .دنک  وجتـسج  مالـسا  گنهرف  رد  ار  شا  یگدـنز  ياهدـیابن  اهدـیاب و 

دشاب هتشاد  رـسپ  تسود  دیابن  ارچ  هک  نیا  زار  تسین و  اشحف  داسف و  بتکم  مالـسا  بتکم  تسا .  هدرک  صخـشم  يرایعم  يراتفر 
دح یب  يرابودنب  یب  داسف و  راتفرگ  ینعی  رسپ  رتخد و  طباور  صوصخ  رد  نید  نوناق  بوچراهچ  زا  ندش  جراخ  تسا .  نیمه  رد 

تسا فلاخم  سنج  ود  نیب  یعرش  ینوناق و  طباور  يوگخـساپ  ترطف ،  تسا و  ناسنا  ترطف  اب  قبطنم  نید  نوناق  ندش .  رـصح  و 
تسا و یناطیـش  لمع  کـی  تسا .  مومذـم  مالـسا  بتکم  رد  ینار  سوه  تسا و  سوه  تسین ،  ترطف  يادـن  رگید  نیا  زا  شیب  و 

رود ینوناق ،  یعرـش و  نیناوق  زا  جراخ  رد  رتخد  یتح  ای  رـسپ و  اب  یتسود  سپ  تسین .  ناسنا  قلاخ  تساوخ  یناطیـش  لـمع  هجیتن 
دـنا و هدرک  برغ  عماجم  ار  هبرجت  نیا  .دوش  رود  شیوخ  لصا  زا  ناسنا  هک  تسا  یگرزب  رطخ  نیا  تسا و  قلاخ  فدـه  زا  ندـش 

.دناد یم  فلاخم  سنج  ود  نیا  عورشم  حیحص و  طابترا  رد  ار  اه  هداوناخ  تینما  مالسا  .دنزادرپ  یم  ار  خلت  هبرجت  نیا  ناوات  ًالعف 

.تسا رتشیب  یعامتجا  رظن  زا  طابترا  تهج  زا  مه  سابلو و  ششوپ  عون  تهج  زا  مه  نارتخد  تیدودحم  هک  درک  راکنا  دیابن  هتبلا 

یعافد تردـق  مه  .دنتـسه  يرتشیب  رطخ  ضرعم  رد  یگلاـس  ریز 20  نینـس  رد  صوـصخ  هب  نارتـخد  هک  تسا  نیا  لـیالد  زا  یکی 
قیقر و یفطاع  سح  تهج  هب  .تسا  رتشیب  اهنآ  يریذپ  بیسآ  مه  دنراد و  رتمک 
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.دنوش یم  هتفیرف  دننک و  یم  دامتعا  دوز  ناش  كاپ 

زیامت

؟ دراد دوجو  زیامت  رسپ  رتخد و  نیب  ارچ 

ياـهراکهاش نیرت  بیجع  زا  اـه  تواـفت  مییوگب  دـیاب  تسا ، یحور  یمـسج و  رظن  زا  رـسپ  رتـخد و  تواـفت  زیاـمت ، زا  روظنم  رگا 
: دیوگ یم  يرهطم  داتسا  .تسا  شنیرفآ 

ياراد نز  رگا  دهد ، یم  رارق  رگیدکی  ناهاوخ  قشاع و  دنک ، یم  بذج  رگیدـکی  هب  رت  شیب  ار  اه  نآ  هک  تسا  اه  توافت  نیمه  »
دیامن و دوخ  لاصو  هتفیـش  ار  درم  دراد و  او  دوخ  تمدخ  هب  ار  درم  دـناوتب  هک  دوب  لاحم  دوب ، هنادرم  يوخ  قلخ و  ناج و  مسج و 

رنه نیرت  یلاعو  دنک  باسح  دوخ  یگدنز  نامرهق  ار  وا  نز  دوبن  نکمم  تشاد ، یم  ار  نز  یناور  یمسج و  تافص  نامه  درم  رگا 
(1 « .) تسا هدش  هدیرفآ  ریگدرم  نز  ریگناهج و  درم  .دروآ  باسح  هب  وا  بلق  ریخست  راکش و  دیص و  ار  دوخ 

نیا مالـسا  رظن  زا  مییوگب : دیاب  دنراد ، یم  اور  رتخد  رـسپ و  هب  تبـسن  اه  هداوناخ  زا  یـضعب  هک  تسا  ییاه  ضیعبت  امـش  دارم  رگا 
.درک تیاعر  ار  تلادع  دیاب  اه  نآ  نیب  تسا و  موکحم  اه  راتفر 

*****

ص 179 مالسا ، رد  نز  قوقح  ماظن  يرهطم ، داتسا   1

ندش راد  دنزرف 

؟ دوش یم  داجیا  دنزرف  یسنج  طباور  اب  ارچ 

رد درادن و  ناسنا  هب  صاصتخا  لسن ، نتـشاد  همادا  دنزرف و  دیلوت  يارب  یـسنج  طابترا  هچ  رگا  تسا ، یعیبط  دنور  کی  هلئـسم  نیا 
راد هچب  يارب  اهنآ  رد  يژولویزیف  یمـسج و  یگدامآ  غولب ، نس  هب  اه  ناسنا  ندیـسر  اب  لاح  ره  رد  .تسا  نینچ  زین  تاناویح  دروم 

صاخ طیارـش  اب  یـسنج  هطبار  هچنانچ  دوش و  یم  داجیا  اهنآ  رد  یـسنج  هبذاج  شـشک و  نامز ، نیمه  رد  دوش و  یم  مهارف  ندش 
.تسا یمتح  هکلب  يوق و  رایسب  دنزرف ، ندمآ  دوجو  هب  لامتحا  دریگ ، تروص 

شنک هچ  هک  نیا  اما 
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لیـصفت هب  یـسانش  تسیز  ياه  باتک  رد  هک  تسا  يا  هلئـسم  دوش ، دقعنم  هفطن  ات  دریگ  یم  تروص  نز  ندـب  رد  ییاه  شنکاو  و 
.تسین همان  نیا  رد  نآ  حیرشت  هب  زاین  هدش و  نایب 

زکارم رد  ییاه  سالک  روظنم  نیمه  هب  .دشاب  دیفم  ناتیارب  دناوت  یم  روما  نیا  نتسناد  دیشاب ، هتشاد  رارق  جاودزا  هلحرم  رد  هچنانچ 
نونکا رگا  اما  دننک ، تکرش  اهنآ  رد  دنناوت  یم  نیجوز  هک  هدش  لیکشت  جاودزا  لبق  اه  جوز  ییانشآ  يارب  ناتسرهش  ره  تشادهب 

.درادن یترورض  ناتیارب  اهنآ ، دروم  رد  رطاخ  هغدغد  اهنآ و  نتسناد  دیتسین ، جاودزا  طیارش  رد 

يراگتساوخ

؟ دورب رتخد  يراگتساوخ  هب  رسپ  دیاب  ارچ 

دوخ هب  رگید  روما  زا  يرایسب  دننام  درادن و  یـصاخ  روتـسد  هنوگ  چیه  مالـسا  رتخد ، ای  رـسپ  نتفر  يراگتـساوخ و  هوحن  دروم  رد 
زا دنا و  هتفر  یم  نانز  دزن  يراگتساوخ  ناونع  هب  نادرم  مایالا  میدق  زا  هک  نیا  : » دیوگ یم  يرهطم  داتسا  .تسا  هدش  راذگاو  مدرم 

بلط و رهظم  ار  درم  تعیبط  .تسا  هدوب  نز  مارتحا  تیثیح و  ظفح  لماوع  نیرت  گرزب  زا  دـنا ، هدرک  یم  يرـسمه  ياضاقت  اه  نآ 
ار درم  عمـش و  ار  نز  لبلب ، ار  درم  و  لُگ ، ار  نز  تعیبط  .ندوب  قوشعم  ندوب و  بولطم  رهظم  ار  نز  تسا و  هدیرفآ  اضاقت  قشع و 

زان نز  هزیرغ  رد  بلط و  زاین و  درم  هزیرغ  رد  هک  تسا  تقلخ  ياهراکهاش  هناـمیکح و  ریبادـت  زا  یکی  نیا  .تسا  هداد  رارق  هناورپ 
ینز زا  هـک  تـسا  لّـمحت  لـباق  درم  يارب  .دودـب  درم  لاـبند  هـب  هـک  تـسا  نز  مارتـحا  تیثـیح و  فـالخ  .تـسا  هداد  رارق  هوـلج  و 

ات دونشب  در  باوج  دنک و  يراگتساوخ  يرگید  نز  زا  هاگ  نآ  دونشب و  در  باوج  دنک و  يراگتساوخ 
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هقالع هجوت و  دروم  قوشعم و  بوبحم و  دـهاوخ  یم  هک  نز  يارب  اما  دـنک  مالعا  وا  اب  يرـسمه  هب  ار  دوخ  تیاـضر  ینز  هرخـالاب 
يرـسمه هب  ار  يدرم  هک  تسین  هزیرغ  قفاوم  لمحت و  لباق  دنک ، تموکح  وا  دوجو  رـسارس  رب  ات  دروآ  رد  رـس  درم  بلق  زا  دشاب و 

(1 « .) دور يرگید  درم  غارس  دونشب و  در  باوج  ًانایحا  دنک و  توعد  دوخ 

تـساوخ رد  ینعی  .تسا  يراج  زین  تاناویح  دروم  رد  یتح  هدعاق  نیا  .دوش  یم  ماجنا  رکذـم  سنج  هیحان  زا  هشیمه  يراگتـساوخ 
.دوش یم  زاغآ  رکذم  هیحان  زا  ًابلاغ  فلاخم  سنج  زا 

نآرق و رد  هک  تسا  ساسا  انبم و  نیا  رب  هداهن و  هحـص  یعیبط  يرطف و  هیور  نیا  رب  تسا ، ترطف  نییآ  هک  زین  مالـسا  سدـقم  نید 
: تسا هدومرف  هدش و  هداد  ینیزگ  رسمه  جاودزا و  روتسد  نانآ  هب  ًامیقتـسم  دنا و  هتـشگ  عقاو  بطاخم  نادرم  جاودزا ، رما  رد  ّتنس 

(2 « .) دینک جاودزا  هزیکاپ  بیط و  نانز  اب  ءاسّنلا ؛ نم  مکل  باط  ام  اوحکناف  »

ماما .تسا  هداتفا  قافتا  زین  درم  زا  نز  ياضاقت  مالسا  ردص  رد  ور  نیا  زا  تسین ، درم  زا  نز  يراگتـساوخ  زا  یهن  يانعم  هب  هیآ  نیا 
: دومرف دومن و  راضح  هب  ور  ترـضح  .روآ  رد  یـسک  دـقع  هب  ارم  درک : ضرع  دـمآ و  (ص ) ربمایپ دزن  ینز  دـنک : یم  لقن  (ع ) رقاـب

يراد هچ  دومرف : ترـضح  مرـضاح ، نم  درک : ضرع  تساخرب و  عمج  نایم  زا  يدرم  دنک ؟ جاودزا  نز  نیا  اب  تسا  رـضاح  یـسک 
شیامرف ترـضح  راب  رگید  .درک  رارکت  ار  دوخ  هتـساوخ  نز  .دوش  یمن  دومرف : (ص ) ربمایپ .مرادن  يزیچ  تفگ : یهدـب ؟ وا  هب  هک 

ماجنارس .تساخرب  درم  نامه  زاب  دومن ، رارکت  ار  شیوخ 

رسپ رتخد و  طباور  www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 212زکرم  هحفص 99 

http://www.ghaemiyeh.com


هک ینآرق  ضوع  رد  مدروآ ، رد  وت  جاودزا  دـقع  هب  ار  نز  دومرف : .یلب  تفگ : یناد ؟ یم  يزیچ  نآرق  زا  دوـمرف : درم  نآ  هب  ربماـیپ 
عونمم و مالـسا  رظن  زا  درم  زا  نز  يراگتـساوخ  هک  دـیآ  یم  رب  ناـیرج  نیا  زا  ( 3) .دوب دـهاوخ  وا  هیرهم  یهد ، یم  شزوـمآ  وا  هب 

تعیبط ترطف و  ياضتقم  هعماج و  لوبق  دروم  دـعاوق  ناناملـسم و  هریـس  یعامتجا و  فرع  فـالخ  رب  تکرح  یلو  تسین ، مومذـم 
.تسا

*****

مالسا ص15 رد  نز  قوقح  ماظن  يرهطم  داتسا  -1

هیآ 3 ءاسن  -2

هعیشلا ج14 ص195 لئاسو  -3

باجح تیاعر 

؟ درک تیاعر  ار  باجح  دیاب  ارچ 

! تسا رسپ  رتخد و  يارب  هجوت  بلج  تسا ، هجوت  بلج  عوضوم  رگا  دنناشوپب ؟ ار  دوخ  رس  ياهوم  دیابن  اهرسپ  ارچ 

: تسا مزال  لیذ  بلاطم  هب  هجوت  نادرم ، ششوپ  اب  نآ  توافت  زار  نز و  باجح  هفسلف  ندش  نشور  يارب 

ینید گنهرف  اب  ششوپ  هطبار  هب  هجوت  - 1

میظنت و اـب  مالـسا  .تسا  هدـیدرگ  قلخ  ّتیونعم  لاـمک و  هب  ندیـسر  يارب  هک  تسا  يدوجوم  ناـسنا  یمالـسا ، گـنهرف  ساـسا  رب 
هدش ناسنا  ياهدادعتسا  همه  ییافوکش  ببـس  یعیبط ، زاین  ّدح  رد  اه  نآ  زا  کی  ره  هب  هجوت  یـسنج و  هزیرغ  هژیو  هب  زیارغ  لیدعت 

.تسا هداد  قوس  لامک  يوس  هب  ار  وا  و 

.تسا هزیرغ  نیا  میظنت  لیدعت و  رد  یمهم  لماع  درم  نز و  يارب  بسانم  ششوپ 

ناسنا يژولویزیف  راتخاس  هب  هجوت  - 2

.دراد درم  نز و  یحور  یمسج و  ياه  توافت  اب  میقتسم  يا  هطبار  درم  سابل  اب  نآ  توافت  نز و  ششوپ  عون 

توهش یمشچ  ياه  كّرحم  هب  تبسن  نادرم  هک  هدش  تباث  درم  نز و  یسانش  ناور  زین  يژولویزیف و  دروم  رد  یملع  تاقیقحت  رد 
تسا و رتدایز  ییانیب  سح  ریثأت  نوچ  دنرت و  ساسح  زیگنا 
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نودب تخاونکی و  یتروص  درم  رد  اه  نومروه  حّـشرت  رگید  يوس  زا  تسا ، ندـید  هب  رداق  یعیـسو  نادـیم  رود و  هلـصاف  زا  مشچ 
درد سمل و  سح  هب  تبـسن  نانز  اما  دـنریگ  یم  رارق  یناوهـش  ياـه  كّرحم  ریثأـت  تحت  هدرتسگ  یتروص  هب  نادرم  دراد ، عاـطقنا 

.تسا کیدزن  سامت  هب  دودحم  شتیلاعف  درادن و  يدایز  زورب  هسمال  سح  .دنهد  یم  خساپ  یسح  ياه  كّرحم  هب  دنرت و  ساسح 

ریثأـت دـننک ، یم  لـمع  تواـفتم  روط  هب  دـنوش و  یم  حـشرت  يا  هرود  تروص  هب  نز  یـسنج  ياـه  نومروه  نوـچ  هتـشذگ  نیا  زا 
.تسا رتمک  رایسب  نادرم  هب  تبسن  دراد و  دودحم  رایسب  یتروص  نز  رب  یناوهش  ياه  كّرحم 

نیا هتفای ، نانز  هب  صاصتخا  ششوپ ، روتسد  مالسا  رد  هک  نیا  تلع  اما  : » دیامرف یم  نانز  شـشوپ  بوجو  هنیمز  رد  يرهطم  داتـسا 
نز تسا و  راکـش  درم  اـه  لد  اـه و  بلق  بحاـصت  رظن  زا  .تسا  ناـنز  صوـصخم  ییارآدوـخ  ییاـمن و  دوـخ  هـب  لـیم  هـک  تـسا 

یچراکش سح  زا  ییارآ  دوخ  هب  نز  لیم  .یچراکـش  درم  تسا و  راکـش  نز  نت ، مسج و  بحاصت  رظن  زا  هک  نانچمه  یچراکش ،
.دنرب راک  هب  هدننک  کیرحت  ياه  شیارآ  امن و  ندب  ياه  سابل  نادرم  هک  درادن  هقباس  ایند  ياج  چیه  رد  .دوش  یم  یـشان  وا  يرگ 

نیاربانب .دزاس  ریـسا  دوخ  هقالع  ماد  رد  هتخاب و  لد  ار  درم  دنک و  يربلد  دهاوخ  یم  دوخ  صاخ  تعیبط  مکح  هب  هک  تسا  نز  نیا 
(1 « .) تسا هدیدرگ  ررقم  نانآ  يارب  مه  ششوپ  روتسد  تسا و  نانز  صوصخم  ياه  فارحنا  زا  یگنهرب ، جّربت و  فارحنا 

مکح نیا  ياه  تلع  زا  یکی  هنادرم ، سنج  يریذـپ  کیرحت  هنانز و  صاـخ  ییاـبیز  یـسنج و  شـشک  هبذاـج و  رگید : تراـبع  هب 
رد اه  مادنا  رگید  وم و  تیباذج  نیاربانب  تسا ؛
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یملع رظن  زا  هلئـسم  نیا  دـشاب و  یمن  تروص  کی  هب  نادرم  نانز و  يریذـپ  کیرحت  روط  نیمه  تسین و  ناسکی  درم  نز و  دروم 
.تسا هتفریذپ  الماک  زین 

زین نانآ  يارب  هکلب  دنوش ، رهاظ  هعماج  نورد  دنناوت  یم  یـششوپ  عون  ره  اب  یتیعـضو و  ره  اب  نادرم  هک  تسین  انعم  نادـب  نیا  هتبلا 
.تسین نانز  ششوپ  دح  رد  دش  نایب  هک  هنوگ  نامه  اما  هدش ، هتفرگ  رظن  رد  تیدودحم 

عاونا دهاوخ  یم  مالسا  .تسا  هتفرگ  هشیر  یساسا  یّلک و  هلئسم  کی  زا  مالسا  رد  باجح  تفگ : ناوت  یم  قوف  بلاطم  هب  هجوت  اب 
عامتجا دبای و  صاصتخا  نوناق  عرش و  بوچراهچ  رد  هداوناخ و  طیحم  هب  رگید ) عون  هچ  یسمل و  يرصب و  هچ   ) یسنج ياهذاذتلا 

لیدعت و دزیمآ و  یم  مه  هب  یسنج  ییوج  تذل  اب  ار  هعماج  رد  روضح  هک  یبرغ  متـسیس  فالخ  رب  دشاب ، تیلاعف  راک و  يارب  اهنت 
.دزیر یم  مه  هب  ار  یسنج  روما  میظنت 

دنب و یب  اریز  تسا ، هدومن  هیصوت  ار  باجح  ششوپ و  فده ، نیا  نیمأت  يارب  تسا و  طیحم  ود  نیا  نایم  کیکفت  هب  لئاق  مالـسا 
یـسک رب  نآ  موش  راثآ  هک  تسا  یـسنج  هطبار  رد  تیدودحم  مدـع  هزیرغ و  کیرحت  رد  هطباض  مدـع  يانعم  هب  شـشوپ  رد  يراب 

.تسین هدیشوپ 

ینید ششوپ  باجح و  تیاعر  دیاوف  راثآ و  ج )

.تسا توهش  يریذپان  يریس  شطع  شهاک  ببس  هک  یسنج  باهتلا  اه و  ناجیه  شهاک  عامتجا و  یناور  تشادهب  - 1

.نیجوز لماک  تیمیمص  يرارقرب  یگداوناخ و  طباور  میکحت  - 2

دارفاو دننک  یم  یّقلت  دوخ  ياه  يدازآ  نایاپ  تیدودـحم و  یعون  ار  جاودزا  درجم ، ناناوج  نز ، يرگ  هولج  یباجح و  یب  جاور  اب 
نآ نایم  كانرطخ  يا  هسیاقم  رد  زور  ره  لهأتم 
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.دنازوس یم  ار  هداوناخ  دنویپ  یگدنز و  هشیر  هدز و  نماد  ار  سوه  اه ، هسیاقم  نیا  .دنریگ  یم  رارق  دنرادن ، دنراد و  هچ 

ّتیلاعف راک و  يورین  يافیتسا  یعامتجا و  يراوتسا  - 3

تموکح دوش و  یم  هتـساک  اه  نآ  ییآراک  زکرمت و  زا  دـنوش ، یناوهـش  کـیرحت  هاگـشناد  راـک و  طـیحم  رد  هک  يرـسپ  رتخد و 
.تسا يراک  يرکف و  يورین  نتفر  رده  ببس  عامتجا  رب  توهش 

وا ینامسج  فعض  ناربج  نز و  تیعقاو  شزرا  نتفرالاب  - 4

رد قشع  لّیخت و  تیوقت  ببس  نز  سابل  .دشاب  رثؤم  درم  رب  يراذگریثأت  وا و  یفطاع  شقن  رد  دناوت  یم  نز  باجح  فافع و  ایح ،
.تسا درم  ربارب  رد  نز  ّتیعقوم  ماقم و  ظفح  يارب  زومرم  لئاسو  زا  یکی  نتشاد  هگن  میرح  تسا و  درم 

تیثیح و ءایحا  بجوم  هلئـسم  نیا  دـنوشن و  هتـسیرگن  یمـسج  یئابیز  یتیـسنج و  هاگن  زا  اـهنت  ناـنز  هک  دوش  یم  بجوم  باـجح 
.دوش یم  نانز  دوجو  رد  رگید  ياه  دادعتسا  یحور و  یقالخا و  یگتسیاش  هب  رتشیب  هجوت  نز و  تمرح 

، سبح هب  یـضار  مالـسا  اریز  تسا ، هدرک  هیـصوت  وا  ّتینوصم  يارب  هکلب  هدرواین ، نز  سبح  ّتیدودحم و  يارب  ار  باجح  مالـسا 
هدافتـسا ءوس  زا  اّما  هداد  ار  نز  روضح  هزاجا  میرح ، ظـفح  فاـفع و  تیاـعر  اـب  هکلب  تسین ، نز  ياهدادعتـسا  یبوکرـس  دوکر و 

.تسا هدرک  عنم  ار  نانز  زا  يرازبا  هدافتسا  يراجت و  یناوهش و 

یفرط زا  دنتسه و  رـصح  دح و  یب  دازآ و  ياه  ییوج  ماک  ددص  رد  هک  دشاب  یم  هزره  نادرم  تیدودحم  بجوم  باجح  عقاو  رد 
.تسا نادرم  زا  هورگ  نیا  تسد  زا  نانز  تیصخش  ظفح  تینوصم و 

زین نادرم  هداد و  رارق  لوقعم  دح  رد  ششوپ  زین  نادرم  يارب  مالسا  رد  لاح  نیع  رد 
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فیلکت هاگن  رد  توهـش  لرتنک  مرحمان و  زا  هاگن  ظفح  رب  ار  اـهنآ  رگید  فرط  زا  .دـنرادن و  شـشوپ  رد  رـصح  دـح و  یب  يدازآ 
.تسا رت  تخس  نانز  اب  تبسن  رد  نادرم  يارب  هاگن  لرتنک  هک  تسا  هدرک 

*****

.437 راثآ ج19 ص 436 - هعومجم  یضترم ، ، يرهطم . 1

ندوب رتخد 

؟ مشاب رتخد  دیاب  ارچ 

؟ دیناد یم  بیع  ار  ندوب  رتخد  ای  دینک  یم  لاؤس  یسانش  تسیز  تثارو و  نوناق  زا  ایآ  تسیچ ؟ لاؤس  زا  ناتروظنم  میناد  یمن 

شزرا و اـی  دـنک ، كرد  ار  دوـخ  تقیقح  دـناوتن  ناـسنا  رگا  میراد  لوـبق  هلب  دـنک ؟ یم  نارگن  ار  امـش  ندوـب  رتـخد  رد  يزیچ  هچ 
دبایب و ار  شدوجو  تبثم  هبنج  دوخ و  دوجو  ياه  ییابیز  دناوتن  رگا  ناسنا  .دوب  دهاوخ  لکشم  وا  يارب  دسانشب ، ار  دوخ  تیصخش 

هچنآ يدوجو و  شزرا  هب  دشاب و  رگید  سنج  اب  دوخ  سنج  ای  نارگید  اب  دوخ  هسیاقم  یپ  رد  ًافرـص  دنک و  هاگن  اه  یتساک  هب  اهنت 
، تسین ندوب ) درم  ای  نز   ) تیـسنج لکـشم ، رگید  اجنیا  هتبلا  .دوب  دهاوخ  هاکناج  تخـس و  وا  يارب  یگدنز  دوشن ، هاگآ  دراد ، هک 

.تسا هدرکن  ادیپ  ار  دوخ  هک  تسا  نآ  لکشم 

امش دنوادخ  ارچ  هک  دیدیسرپ  یم  زاب  دیدرک ، یم  هبرجت  ار  نارسپ  تالکشم  درک و  یم  قلخ  رسپ  ار  امـش  دنوادخ  رگا  دوب  نکمم 
رد ود  ره  اریز  تسین ، ندوب  رتخد  ای  رسپ  رد  لکشم  مینادب  دیاب  لیبق  نیا  زا  یتالاوئـس  حرط  ياج  هب  یلو  تسا ، هدرک  قلخ  رـسپ  ار 
هک تسا  یناسنا  تیصخش  تالامک و  هکلب  ددرگ ، یمن  رب  ینامـسج  یـسنج و  هبنج  هب  یناسنا  ياه  شزرا  دنکرتشم و  ندوب  ناسنا 

.دشاب یم  ود  ره  يارب  یسرتسد  لباق 

لحارم نانآ ، زا  رتولج  يدراوم  رد  هکلب  نارسپ و  دننام  نارتخد  ام ، زورما  هعماج  رد 
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!؟ دیتسه رتخد  ارچ  ای  دیدوب  رسپ  شاک  يا  دینک  وزرآ  ات  دنرادن  مک  نارسپ  زا  يزیچ  دننک و  یم  یط  ار  تفرشیپ  یقرت و 

رد ار  اه  شزرا  تالامک و  اهدادعتـسا و  .دینک  راختفا  دوخ  ندوب  رتخد  هب  دینک و  ییاسانـش  ار  دوخ  ینورد  ياهدادعتـسا  دیاب  امش 
لوا دـیاب  روظنم  نیا  يارب  دـینک ؛ داـجیا  نارگید  يارب  ار  ناـتدوخ  هب  مارتـحا  سح  اـت  دـینک ، ناـیامن  هتخاـس و  روراـب  دوخ  دوـجو 

ار دوـخ  ياـه  هقالع.دـینک  بـلج  ار  نارگید  يراذـگ  شزرا  مارتـحا و  اـت  دـییامن  مارتـحا  دــیراذگب و  شزرا  دوـخ  يارب  ناـتدوخ 
زا یلکشم  ییاه ، شسرپ  نینچ  تروص  نیا  ریغ  رد  دیـشاب ، هتـشاد  يا  هزات  ياه  تفرـشیپ  زور  هب  زور  هک  دینک  شالت  سانـشزاب و 

.درک دهاوخن  لح  ار  امش 

.دینک رکف  دیتسه ، دیراد و  هک  هچنآ  هب  .دیشاب  هتشاد  ناتدوخ  هب  تبثم  هاگن  یفاب ، یفنم  ياج  هب  دیرادن و  هچنآ  هب  هاگن  ياج  هب 

نیا رب  یلو  مییامن ، عنم  ندرک  شسرپ  زا  ار  امش  میهاوخ  یمن  هجو  چیه  هب  تسا و  نیسحت  ریدقت و  لباق  يرگ  شـسرپ  هیحور  هتبلا 
دنرادروخرب و تمارک  تفارش و  زا  نادرم  دننام  نانز  .تسین  حرطم  تیـسنج  مان  هب  يا  هلئـسم  مالـسا ، رد  هک  مینک  یم  دیکأت  هتکن 

.درادن دوجو  رسپ  رتخد و  درم ، نز و  نیب  یتوافت  چیه  ینید ، هاگن  زا 

یم یـسایس  یبهذـم و  یگنهرف ، یعامتجا ، ياه  تیلاـعف  هب  رگیدـکی  شوداـشود  دـنرگیدکی و  لـمکم  رـسپ ) رتخد و   ) درم نز و 
هب دوخ  ياه  شالت  روخارف  هب  مادک  ره  .دنراد و  تباقر  رگیدـکی  اب  نارـسپ  نارتخد و  یملع ، ياه  هصرع  زا  يرایـسب  رد  .دـنزادرپ 

.دننک یم  ادیپ  تسد  ياه  تیقفوم 

.میشاب هتشاد  رتخد  دیابن  تعیبط  ملاع  رد  دننک ، رکف  امش  لثم  نارتخد  همه  دوب  انب  رگا  رگید  فرط  زا 

مان هب  ییابیز  هژاو  تروص  نآ  رد 
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: میناوخب يزاریش  ظفاح  هجاوخ  اب  سپ  .تفای  یمن  موادت  رشب  زا  یلسن  ًالصا  دوبن و  دراد ، دوجو  نآ  رد  هک  ییاهزار  مامت  اب  ردام » »

تشاد راگرپ  شدرگ  رد  بَجَع  شقن  همه  نیاک  مینک  ناشفا  ناج  شاقن  نآ  کلِک  رب  ات  زیخ 

یعقاو قشع 

؟ یناوجون هن  تسا ، یناوج  رد  یعقاو  قشع  دنراد  هدیقع  ناگرزب  ارچ 

، یمـسج لوحت  رییغت و  نارود  دـبای ، یم  همادا  یگلاس  تسیب  ای  هدـجیه  ات  دوش و  یم  عورـش  یگلاس  هدزاـی  زا  هک  یناوجون  نارود 
طیحم هب  شرگن  نسمه ، ياه  هورگ  اب  هطبار  هب  لیامت  هداوناخ ، زا  یگتـسسگ  يراتفر ، تارییغت  تسا ، یفطاع  یعامتجا و  یحور ،
نارود دـنا : هتفگ  ور  نیا  زا  تسا ، هرود  نیا  ياه  یگژیو  زا  ییارگ  نامرآ  سنجمه و  ریغ  هب  شیارگ  هدـیقع ، ینوگرگد  دارفا ، و 
الومعم هک  ینارود  تسا ؛ یبلط » صخـشت  یبای و  تیوه  ییارگ ، لوحت  یتابث ، یب   » هرود و  اطخ » نومزآ و  نارود  یناوجون  غولب و 

یم ثعاب  تاناجیه  نیا  ددرگ  یم  هتـساک  نآ  تدـش  زا  نس ، نتفر  الاب  اب  اما  دوش  یم  رهاـظ  تدـش  نیرتشیب  اـب  فطاوع  ناـجیه و 
یتـسود و رد  وس  رگید  زا  دـنز و  تسد  يا  هداـعلا  قراـخ  هاـگ  لوقعم و  ریغ  بیجع ، ياـهراک  هب  وـس  کـی  زا  ناوـجون  هک  دوـش 

(. 1) دریگ شیپ  يور  هدایز  هار  ینمشد 

رد رارکت  نامز و  تشذگ  اب  ینمـشد  یتسود و  هلمج  زا  یقالخا ، تافـص  اریز  تسا ، رذگدوز » ناوجون  قشع   » دنا هتفگ  ور  نیا  زا 
، دوش یم  رتشیب  هبرجت  مه  دور  رتـالاب  نس  هچره  نیا  رباـنب  ( 2) .دـیآ یم  رد  درف  یمئاد  یگژیو  تروص  هب  هدـش و  راد  هشیر  ناسنا 

یم بجوم  هعومجم  نیا  همه  .دوش  یم  تیوقت  ینالقع و  رکفت  مه  دوش و  یم  لیدـعت  تسا ) یطارفا  دـح  رد  هک   ) تاـساسحا مه 
.دشاب رت  هنانیب  عقاو  قشع  هک  دوش 

*****

*****

ياه لاس  رد  یتسود  ياهدنویپ  ات 2 ؛ زا ص 22  یگتفکش ، نارود   1
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.دوش هعجارم  ات 136  هحفص 160  یناوجون ،

هب دـیامن و  شنوگرگد  دریگب و  ار  قشاـع  یهلا ، تیاـنع  هبذـج و  قرب  تسخن  تسا  نکمم  یهاـگ  نوچ  یقیقح ، قـشع  رد  هتبلا   2
.تسین حرطم  یلاسنهک  ای  یناوج  یناوجون ، نس  دنز ، رس  قوشعم  زا  لّوا  قشع  حالطصا 

نانز روضح 

؟ دنشاب هتشاد  روضح  رت  مک  هعماج  رد  نانز  هک  هدش  ثعاب  رسپ  رتخد و  نیب  زیامت  ارچ 

سنج هب  تبـسن  تسردان  شرگن  لیلد  هب  قطانم  زا  یـضعب  رد  هکلب  تسا  هدشن  نارتخد  گنرمک  روضح  ثعاب  رـسپ  رتخد و  زیامت 
.دنا هدش  عامتجا  رد  نارتخد  روضح  عنام  طلغ ، ياه  تنس  گنهرف و  یگریچ  ثنؤم و 

یعامتجا تفع  یمالـسا و  نوئـش  ظفح  اب  رتخد  .تسین  مورحم  یعامتجا  ياه  تیلاعف  زا  ندوب  رتخد  مکح  هب  رتخد  مالـسا ، رظن  زا 
.درادن تیدودحم  تهج  نیا  زا  دیامن و  تمدخ  هعماج  هب  دزادرپب و  یشزرو  يرنه و  ياهراک  هب  دزادرپب و  لیصحت  هب  دناوت  یم 

رد ای  دـنا و  لوغـشم  لیـصحت  سیردـت و  قیقحت و  هب  یـشهوژپ  یملع و  زکارم  رد  هک  دـنراد  دوجو  روشک  رد  يدایز  ناـنز  نونکا 
سیئر رواشم و  ای  ریزو  نواعم  ای  سلجم  هدـنیامن  ناونع  هب  دـننک و  یم  افیا  ار  یمهم  شقن  اه  هرادا  اه و  تکرـش  رد  يرادا  زکارم 
نارسپ زا  رتشیب  رتخد  نایوجشناد  دادعت  ریخا ، ياه  لاس  رد  هاگشناد  رد  ناگدش  هتفریذپ  رامآ  ساسا  رب  .دنیامن  یم  تیلاعف  روهمج 

.تسا هدوب 

یتسود

؟ دوش یم  تسود  رسپ  اب  رتخد  ارچ 

، نارـسپ هک  مییوگب  دـیاب  یعامتجا ، هزیگنا  کی  رظن  زا  یلو  تسا ، مهبم  اهنآ  يارب  ًـالومعم  نارـسپ  نارتخد و  یتسود  ياـه  هزیگنا 
يدرف و هبذاج  ار  رسپ  تسود  نتشاد  زین  نارتخد  دننک ؛ یم  یقلت  دوخ  يارب  یعامتجا  يدرف و  تردق  کی  ار  رتخد  تسود  نتـشاد 
، رسپ تسود  ای  رتخد و  تسود  نتشادن  دراد ، دوجو  راکفا  نیا  هک  يدارفا  نیب  رد  لیلد  نیمه  هب  .دنرامـش  یم  دوخ  يارب  یعامتجا 
دنتسه و یضاران  شیوخ  یعامتجا  یناور و  عضو  زا  یعون  هب  هک  ینارـسپ  نارتخد و  .دوش  یم  یقلت  یناوتان  یگـضرع و  یب  یعون 

، دنبای یم  هتفشآ  نادرگرس و  ار  دوخ 
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.دنرطاخ نانیمطا  تیاضر و  بسک  ددص  رد  فلاخم ، سنج  اب  یناهنپ  طابترا  يرارقرب  قیرط  زا 

یم لصاح  نآ  اب  رطاخ  نانیمطا  هن  تسا و  تردق  تیافک و  هناشن  نتشاد ، رتخد  رسپ و  تسود  هن  .دوش  حالصا  شرگن  نیا  دیاب  اما 
.تسا لئاسم  اب  دروخرب  یگنوگچ  رتخد و  رسپ و  تیصخش  دروآ ، یم  یعامتجا  تلزنم  تیافک و  هچ  نآ  .دوش 

نآ ياج  هب  دنام و  یمن  رادـیاپ  طباور  نیا  ًالومعم  نوچ  تسین ، مرحمان  اب  هطبار  دروآ ، یم  رطاخ  شمارآ  تینما و  ساسحا  هچ  نآ 
نارتخد هک  تسا  یبیسآ  شیوخ  تفارش  يدنمـشزرا و  نداد  تسد  زا  ساسحا  يرکف و  ضراعت  اریز  ددرگ ، یم  مکاح  بارطـضا 

زا غولب  هرود  رد  یـسنج  دَدُـغ  تیلاعف  .دراد  يزیرغ  یـسنج و  شیارگ  رد  هشیر  اه ، یتسود  هزیگنا  زا  یـشخب  .دـنک  یم  دـیدهت  ار 
یم قوس  نارـسپ  اب  یتسود  يوس  هب  ار  اهنآ  دـننک ، یم  ساسحا  هداوناخ  نورد  نارتخد  زا  یخرب  هک  یفطاـع  دوبمک  فرط و  کـی 
یم هولج  رگید  تروص  هب  هدش و  یفخم  مه  صخـش  دید  زا  هاگ  هک   ) يزیرغ یـسنج و  هزیگنا  اب  نوچ  اه  یتسود  هنوگ  نیا  .دـهد 

اه یتسود  نیا  سپ  .دوش  یم  رجنم  ینیب  شیپ  لباق  ریغ  جیاتن  ًابلاغ  تسا ، هارمه  یفطاع  ألخ  ندرک  رپ  دوبمک و  ساسحا  اب  و  دنک )
.دیآ رامش  هب  یتیبرت  عامتجا و  یناور و  بیسآ  دناوت  یم  هکلب  درادن ، رسپ  رتخد و  يارب  يدوس  اهنت  هن 

شمارآ تینما و 

؟ دنرادن شمارآ  تینما و  هعماج  رد  اهرسپ  هزادنا  هب  اهرتخد  ارچ 

رد نانیا  هدش  ثعاب  نارتخد  يریذپ  بیسآ  و  دننک ) یم  مهارف  نارتخد  يارب  تمحازم  بابـسا  هک   ) هعماج رد  محازم  نارـسپ  دوجو 
.دنشاب هتشاد  يرت  مک  تینما  ساسحا  هعماج 

دح ات  رما  نیا  .تسا  نارتخد  هژیو  هب  هعماج ، دارفا  یمامت  يارب  تینما  ندرک  مهارف  یمالسا  تموکح  هفیظو  هتبلا 
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میهاوخ تینما  ندش  ریگارف  دهاش  هدـنیآ  رد  شکتمحز ، لنـسرپ  تیوقت  یماظتنا و  يورین  ياه  همانرب  اب  هدرک ، ادـیپ  ققحت  يدایز 
دوب

ندرک راتفر  هنادازآ 

؟ دننک راتفر  هنادازآ  ینوناق ، یعرش و  لوصا  اب  یتح  دنناوت  یمن  اهرسپ  اب  اهرتخد  ارچ 

رتخد طابترا  تسا  عونمم  هچ  نآو  دوب  دـهاوخن  نارـسپ  نارتخد و  طابترا  زا  یعنم  دوش  تیاعر  ینوناـق  یعرـش و  لوصا  ماـمت  رگا 
 … ینابایخ و ياه  یتسود  دننام  تسا ، نوناق  عرش و  هدودحم  زا  جراخ  رد  رسپو 

.دراد دوـجو  يرتداـیز  ياـه  تیدودـحم  دنـسانش  یم  ار  رگید  مه  هکنیا  لـیلد  هب  کـچوک  ياـه  طـیحم  رد  هک  میریذـپ  یم  هـتبلا 
زا تسین و  بولطم  نادنچ  هداوناخ  دح  زا  شیب  يریگ  تخـس  اعبط  .دننک  یم  يرت  شیب  يریگ  تخـس  اه  ردام  ردـپ و  زا  یـضعبو 

.دریگ رارق  هجوت  دروم  دیاب  هلئسم  نیا  زین  عامتجا  ناریدم  رظن 

هریغ یماظتنا و  ياهورین  ای  هداوناخ  فرط  زا  ام ، هعماـج  رد  يریگ  تخـس  اـعقاو  رگا  هک  تسا  نآ  دـیآ  یم  شیپ  اـجنیا  هک  یلاوس 
؟ تسیچ يارب  هعماج  رد  يراب  دنب و  یب  داسف و  شرتسگ  سپ  تسا ، دایز 

یکشاک ای  متشاد ، دوخ  زا  رتشیب  تبقارم  یکشاک  دنتفگ : نارتخد  هدیسر و  ام  تسد  هب  هک  ییاه  همان  ای  میـسانش ، یم  ار  يدارفا  ام 
.مدش یمن  راچد  ندروخ ) بیرف   ) تالکشم نیا  هب  زورما  درک و  یم  هجوت  نم  هب  رتشیب  هداوناخ 

نارتخد تسا  مزال  یناسفن ، زئارغ  ناهنپ  راکـشآ و  تالیامت  يدج  تارطخ  و  یناوج ، یناوجون و  نارود  صاخ  طیارـش  هب  هجوت  اب 
: نیاربانب .دننک  ظفح  ترورض  حطس  رد  دنهد و  رارق  لرتنک  تحت  یفیک  یمک و  رظن  زا  ار  دوخ  طباور  نارسپ  و 

مرحمان اب  یطباور  نینچ  ناکمالا  یّتح  دنک  یمن  باجیا  یترورض  رگا  ًالوا ،
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ماکحا رد  هک  نیا  .هنامیمـص  يراتفر  هن  دنـشاب  هتـشاد  راقو  اب  هناّربکتم و  يراـتفر  مرحم ، اـن  دارفا  لـباقم  رد  نارتخد  دوشن و  رارقرب 
هک تسا  لیلد  نیا  هب  ناوج ، نز  درم و  ًاصوصخم  دوش ، تبحـص  مه  نز  اب  درم  تسا  هورکم  ترورـض  ریغ  رد  دـنیامرف  یم  یعرش 

ددرگ داجیا  نز  درم و  نیب  یناوهش  ّتبحم  تفُلا و  کی  دنک و  کیرحت  ار  دارفا  یسنج  زیارغ  اه ، ندش  تبحـص  مه  نیمه  اسب  هچ 
.دوش داسف  فارحنا و  رد  ندش  رو  هطوغ  يارب  يزاغآ  هطقن  و 

کی  ) مرحمان دارفا  اب  ندرک  تبحـص  ًالثم  هک  دـنک  هعلاطم  ًاقیمع  ار  شنطاب  دواکب و  ار  دوخ  نورد  ًاـقیقد  دـیاب  ناـسنا  لاـح  ره  رد 
؟ تسیچ شفده  دراد و  وا  يارب  یترورض  هچ  رسپ )

.تشاد دهاوخ  دوخ  دروم  رد  ار  تواضق  نیرتهب  دشیدنیب ، دوخ  اب  هناقداص  رگا  ناسنا  انئمطم 

.درادـن یلاکـشا  دوشن ، رجنم  نید  ماکحا  میرح  نتـسکش  هب  هک  اجنآ  ات  مرحمان  اـب  طـباور  ترورـض ، يراـچان و  تروص  رد  ًاـیناث :
رد تسا  مزال  ناکمالا  یّتح  لاح ، نیا  اب  اّما  .درادن  یلاکـشا  توهـش ، تّذـل و  دـصق  نودـب  فراعتم  ياه  هاگن  وگتفگ و  نیاربانب ،

: دوش تیاعر  ریز  یعرش  ياهراجنه  وگتفگ ، دروخرب و 

.دوش زیهرپ  هدننک  کیرحت  ياهوگتفگ  زا  - 1

.دوش يراددوخ  یناوهش  هدولآ و  ياه  هاگن  زا  - 2

.دوش تیاعر  یعرش  باجح  - 3

.دشابن راک  رد  هبیر  ذّذلت و  دصق  - 4

.دننامن اهنت  هتسب ، طیحم  رد  مرحمان  رفن  ود  - 5

نتشاد هقالع 

؟ دنراد هقالع  اهرسپ  هب  ردق  نیا  اهرتخد  ارچ 

تسا یعیبط  يرما  نارسپ ، نارتخد و  يارب  فلاخم  سنج  هب  هقالع  یسنج و  لیم  دهد ) یم  خر  یـسنج  غولب  هک   ) یناوجون هرود  زا 
رتشیب تاساسحا  فطاوع و  دوجو  تهج  هب  اما  دنرادن ، یقرف  نارسپ  نارتخد و  تهج  نیا  رد 
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رتمک دنوشن و  اضرا  یـساسحا  یفطاع و  رظن  زا  هداوناخ  نورد  رگا  صوصخ  هب  دشاب ، رتشیب  اهنآ  رد  دـیاش  لیامت  نیا  نارتخد ، رد 
.دوش یم  ملاـسان  طاـبترا  عناـم  اـیح  ینعی  ینورد  يورین  دـنوادخ و  هب  داـقتعا  ناـمیا و  لاـح  نیع  رد  .دریگ  تروص  هجوت  اـهنآ  هب 

.تسین رسپ  رتخد و  نیب  یقرف  تهج  نیا  رد  دننیب و  یمن  یعنام  طابترا  يرارقرب  يارب  دنا ، ینورد  يورین  نیا  دقاف  هک  یناسک 

هار هب  دوخ  یـسنج  زاین  ياضرا  يارب  دنـشاب ، هدشن  تیبرت  تسرد  یـسنج  لیاسم  هنیمز  رد  نایبرم ، نیدلاو و  يوس  زا  هک  ینارتخد 
دنوش یم  هعماج  دوخ و  داسف  یهابت و  بجوم  هک  دنوش  یم  هدیشک  ییاه 

تبحم دوبمک 

؟ دراد يرگید  لیلد  ای  تسا  تبحم  دوبمک  زا  ایآ  دنوش ؟ یم  تسود  رگیدکی  اب  نارسپ  نارتخد و  ارچ 

لابند هب  نارـسپ  نارتخد و  ینعی  تسا ، یعامتجا  یناور  درکراک  ياراد  اـم ، هعماـج  رد  نارـسپ  نارتخد و  ياـه  یتسود  زا  يرایـسب 
دنا یضاران  شیوخ  یعامتجا  یناور و  عضو  زا  یعون  هب  هک  نارسپ  نارتخد و  .دنتـسه  نئمطم  یعامتجا  یناور و  هاگیاپ  کی  نتفای 

یعامتجا تیافک  تیاضر و  بسک  ددـص  رد  فلاخم ، سنج  اب  طباور  يرارقرب  قیرط  زا  دـنبای ، یم  هتفـشآ  نادرگرـس و  ار  دوخ  و 
یعامتجا يدرف و  هبذاج  کی  ار  رسپ  تسود  نتشاد  نارتخد ، یعامتجا و  يدرف و  تردق  کی  ار  رتخد  تسود  نتشاد  نارـسپ ، .دنا 

دنوش یمن  اضرا  یـساسحا  یفطاع و  رظن  زا  هداوناخ  نورد  هک  يدارفا  رد  تفگ  ناوت  یم  ور  نیا  زا  ( 1) .دننک یم  یقلت  دوخ  يارب 
دـنوادخ و هب  داـقتعا  ناـمیا و  هک  لاـح  نیع  رد  .تسا  رت  شیب  ییاـه  طاـبترا  نینچ  يرارقرب  يارب  هزیگنا  دـنراد ، تبحم  دوـبمک  و 

يارب دنا ، ینورد  يورین  نیا  دقاف  هک  یناسک  سپ  تسا ، ملاسان  طابترا  عنام  ایح  ینعی  ینورد  يورین 
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.دننیب یمن  یعنام  طابترا  يرارقرب 

درم نز و  سنج  نیب  هبذاج  شـشک و  یعیبط  روط  هب  .دراد  طابترا  زین  ناسنا  یعیبط  هزیرغ  اب  يا  هزادـنا  ات  هلئـسم  نیا  لاح ، نیع  رد 
یم موادت  دریگ و  یم  لکش  نآ  ساسا  رب  زین  هداوناخ  نوناک  جاودزا و  ناینب  هک  تسا  یهلا  ياه  تمکح  زا  یکی  هک  دراد ، دوجو 

هک تسا  یناسک  هب  ندرپس  لد  ینابایخ و  ياه  یتسود  دنک ، یم  فرحنم  حیحـص  ریـسم  زا  ار  یعیبط  هزیرغ  نیا  هک  هچنآ  اما  دـبای ،
یتح ای  هدش ، رجنم  عورشمان  یتح  طلغ و  طابترا  هب  زین  تاقوا  زا  يرایـسب  رد  تسین و  تسد  رد  اهنآ  زا  یتسرد  یهاگآ  تخانش و 

.دوب دهاوخن  یقفوم  نادنچ  ياه  جاودزا  دوش ، متخ  جاودزا  هب  رگا 

*****

ص 114. ناریا ، رد  رسپ  رتخد و  طباور  يدمحا ، رتکد   1

رتخد هب  نداد  تیمها 

؟ دوش یم  هداد  يرت  مک  تیمها  اهرتخد  هب  هعماج  هداوناخ و  نایم  رد  ارچ 

.تسا يرتشیب  هجوت  دروم  رتخد  کت  رتخد ، کی  دنشاب و  رسپ  دنچ  هک  يا  هداوناخ  رد  الثم  تسین ، حیحص  یلک  روط  هب  هلئسم  نیا 
رد هشیر  عوضوم  نیا  هک  دـنهد  یم  تیمها  رتشیب  نارـسپ  هب  اه  هداوناخ  زا  يرایـسب  رد  هک  تفرگ  هدـیدان  ناوت  یمن  لاـح  نیع  رد 

: تسا نینچ  اهنآ  زا  یخرب  هک  دراد  يرایسب  لماوع  للع و 

تروص رسپ  اب  رتخد  سنج  نیب  یحیجرت  اهنت  هن  تایاور  تایآ و  رد  .مالسا  سدقم  نید  فراعم  زا  نانآ  یهاگآان  يربخ و  یب  - 1
هدـش شرافـس  نانآ  رت  قیقر  فطاوع  ساسحا و  رطاـخ  هب  رتخد  هب  نیدـلاو  رتشیب  هجوت  عوضوم  هب  تاـیاور  رد  هکلب  تسا ، هتفرگن 

.تسا

زا مامت  تیفافش  اب  ینـشور و  هب  لالدتـسا  نخـس و  ماقم  رد  صخـش  .دشابن  یهاگآان  لولعم  هناگود  ياهدروخرب  تسا  نکمم   - 2
مدع
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.دنک یم  رگید " راک  نآ   " لمع ماقم  رد  یلو  دنک ، لالدتـسا  مه  تایاور  تایآ و  هب  اسب  هچ  دیوگ و  یم  نخـس  درم  نز و  توافت 
ناهانگ زا  مدرم  سومان  ای  ناج و  لام و  هب  زواـجت  اـبر ، هوشر ، مدرم ، نداد  بیرف  تمهت ، تبیغ ، غورد ، دـناد  یم  هک  هنوگ  ناـمه 

دوخ رب  مه  ناملـسم  مان  دـهد و  ماجنا  تسا  نکمم  ار  اهراک  هنوگ  نیا  طلغ  تسردان و  تاهیجوت  هب  کسمت  اب  نکیل  تسا ، هریبک 
رود اوقت و  غارچ  ندوب  وس  مک  نامیا و  فعـض   " هب هکلب  تسین ، یهاگآ  مدع  لولعم  ابلاغ  اهراک  هنوگ  نیا  هک  تسا  حـضاو  .دـهن 

.ددرگ یمرب  یهلا " تیشخ  سرت و  زا  ندوب 

رد هک  تسا  دارفا  زا  يرایـسب  لمع  اه و  هشیدـنا  رد  تیلهاج  تابوسر  ياقب  ای  يا  هلیبق  یموق و  طلغ  موسر  بادآ و  تیمکاح   - 3
.درادن دوجو  ینید  لیاسم  هب  ناهاگآ  یتح  اه و  هدناوخ  سرد  زا  يرایسب  یماع و  مدرم  نیب  یتوافت  لمع  ماقم 

اب ناوناب  هعماج  .دـنراد  يرت  شیب  تیلباق  اهدرم  هک  هدرک  داجیا  هعماج  رد  ار  تینهذ  نیا  زین  ناـنزو  نارتخد  يرواـبدوخ  مدـع   - 4
.دنهد ناشن  ار  دوخ  ياه  ییاناوت  دنناوت  یم  فلتخم  ياه  هنحص  رد  روضح  سفن و  هب  دامتعا  يرواب و  دوخ 

لغش هب  ردپ  رانک  رد  نارسپ  تسا و  رت  هدرتسگ  نارسپ  تیلاعف  هزوح  هک  کچوک  ياهرهـش  اهاتـسور و  لثم  یتنـس  عماوج  رد   - 5
ار رـسپ  ردپ ، هدش  ثعاب  رما  نیا  .دنا  هدوب  ردـپ  تسد  ياصع  حالطـصا  هب  هتـشاد و  لاغتـشا  هریغ  تراجت و  يرگراک ، يزرواشک ،

.درادب مّدقم  رتخد  رب  ار  وا  دنادب و  دوخ  یماح 

نینچ هک  یلاح  رد  دنز ، یم  نماد  ضیعبت  لایخ  روصت و  هب  زین  نارتخد  رتشیب  تیساسح  یهاگ  هک  تشاد  هجوت  دیاب  هتبلا 
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راظتنا عقوت و  عقاو  رد  اما  دوش ، یم  هجوت  اـهنآ  هب  رتمک  دوش و  یم  ضیعبت  ناـنآ  قح  رد  هک  دـننک  یم  روصت  نارتخد  ینعی  .تسین 
یم ساسحا  ار  رتشیب  هجوت  هب  زاـین  هک  تسا  اـهنآ  دوجو  رد  رت  قیقر  فطاوع  ساـسحا و  رطاـخ  هب  اـی  هلئـسم  نیا  .تسا  رتشیب  اـهنآ 

.دشاب هتشاد  دوجو  دناوت  یم  یناسنا  ره  دروم  رد  هلئسم  نیا  هک  تسا  اه  یهاوخ  دوخ  تهج  هب  ای  دننک ،

.دینک لاوئس  روشک  ییارجا  نیلوئسم  زا  دیناوت  یم  تسا و  روشک  يراج  لئاسم  دروم  رد  ناترگید  لاؤس 

: اه تشون  یپ 

هیآ 95. ( 16  ) لحن  - 1

هعماج داسف 

؟ دوش یم  رتدایز  فلاخم  سنج  هب  هقالع  هدش و  دایز  داسف  هعماج  رد  ارچ 

دوجو رد  یـصاخ  فدـه  ندروآرب  يارب  ار  یـسنج  هزیرغ  دـنوادخ  .دراد  يزیرغ  شـشک  لیم و  رد  هشیر  فلاخم  سنج  هب  هقـالع 
عون هتفای و  شرتسگ  ناسنا  لسن  ات  درک ، ییامنهار  تسا ) جاودزا  هک   ) تسرد هار  زا  هزیرغ  نیا  ندروآرب  يارب  ار  وا  داـهن و  ناـسنا 

، یـسنج هزیرغ  لصا  نیا  رباـنب  .دریگ  رارق  ناـسنا  شیاـمزآ  رـصنع  دـبای و  تسد  شمارآ  هب  جاودزا  هیاـس  رد  زین  دوش ، ظـفح  رـشب 
.تسا دنسپان  تشز و  یتسرپ  توهش  یتسرپاوه و  ای  ناسنا ، یهاوخ  هدایز  دوخ و  ریـسم  زا  هزیرغ  نیا  فارحنا  هکلب  تسین ، دنـسپان 

اهنت هن  دریگ ، تروص  جاودزا  اب  هداوناخ و  مرگ  نوناـک  رد  حیحـص و  لکـش  هب  رگا  فلاـخم  سنج  هب  تبحم  هقـالع و  روط  نیمه 
.تسا هدش  شرافس  رایسب  نآ  رب  مالسا  رد  هکلب  تسین ، دنسپان 

نارسپ نارتخد و  عورشمان  طابترا  يزاجم و  بذاک و  ياه  قشع  ینابایخ و  ياه  یتسود  اه ، هقالع  زا  امش  دوصقم  دسر  یم  رظن  هب 
.تسا نیمه  هعماج  داسف  زا  ناتروظنم  تسا 

: مییوگ یم  خساپ  رد 
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: مینک یم  رکذ  ار  اهنآ  زا  یخرب  هک  دراد  یگتسب  نوگانوگ  لماوع  هب  هعماج  رد  یگنهرف  يراجنهان  یسنج و  داسف  شرتسگ 

لمجت ناردام ، ناردپ و  يریگ  تخـس  دـننام  دراد ، یفلتخم  لماوع  دوخ  هلئـسم  نیا  هک  نارـسپ  نارتخد و  جاودزا  نس  نتفر  الاب   1
.عورشمان ياه  هار  زا  زیارغ  ياضرا  نارتخد ، یهاوخ  هدایز  ییارگ و 

هب ار  نامرحمان  طابترا  هدـش و  یـسنج  هزیرغ  کیرحت  ثعاب  اه  طابترا  ندوب  تحار  .ناوج  نارـسپ  نارتخد و  نیب  طابترا  یناسآ   2
.دنک یم  کیدزن  مه 

.لذتبم ياه  ملیف  تنرتنیا ، هراوهام ، دننام  هعماج  رد  یسنج  ياه  كرحم  دوجو   3

.فلتخم ياهرازبا  زا  هدافتسا  اب  نانمشد  یگنهرف  مجاهت   4

.ینید ماکحا  لیاسم و  زا  یهاگآ  مدع  مرحمان و  اب  طابترا  ندش  يداع   5

.ینید ياهرواب  داقتعا و  نامیا و  فعض   6

نآ هب  تسرد  هجوت  مدع  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هضیرف  ندش  گنرمک   7

هانگ هطبار 

؟ تسا هانگ  رسپ  رتخد و  هطبار  ارچ 

معا مرحمان  اب  عورشمان  طابترا  هنوگ  ره  ، یمومع تفع  ظفح  روظنم  هب  ( مرحمان درم  نز و  ای  رسپ  رتخد و  هاوخ   ) یلک روط  هب  مالسا 
ینمادـکاپ تفع و  ایح و  رب  هدرک و  عونمم  ار  ییوشانز  لمع  یندـب و  سامت  زیمآ ، توهـش  هاگن  توهـش ، يور  زا  نتفگ  نخـس  زا 

.تسا هدومن  دیکأت 

یهلا بضغ  راچد  دـهد ، تسد  یمرحمان  نز  اب  درم  ره  : " دومرف درک و  یهن  یمرحمان  درم  اب  نز  نتفگ  نخـس  زا  (ص ) مرکا ربمایپ 
(1 ".) تفرگ دهاوخ  رارق  شتآ  زا  يریجنز  رد  دریگ ، رارق  یتولخ  ياج  رد  دوش و  هارمه  یمرحمان  نز  اب  سک  ره  دوش و 

: مینک یم  هراشا  اه  نآ  زا  يا  هراپ  هب  هک  دنا  هتشاد  نایب  ار  یماکحا  یمرحمان  اب  طباور  هرابرد  ناموصعم  تایاور  ساسا  رب  اهقف 

یمرحمان اب  دنناوت  یم  اه  مناخ   1
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: هک نیا  هب  طورشم  دنیامن ، تبحص 

، دشابن تذل  دصق  هب   1

، دننکن فیطلت  كزان و  ار  دوخ  يادص   2

(2) .دشابن هنتف  فوخ   3

يوضع ره  اب  ندـب  ندرک  سمل  هنوگ  ره  تسین و  زیاج  زین  وا  اب  یندـب  سامت  تسین ، زیاج  وا  هب  ندرک  هاگن  هک  یـسک  ره  هلئسم 2 
(3) .دشاب تذل  دصق  نودب  سابل و  يور  زا  هک  نیا  رگم  درک ، بانتجا  نآ  زا  دیاب  تسا و  مارح  دشاب ،

هک دنسرتب  هچنانچ  دوش ، دراو  دناوتن  مه  يرگید  دشابن و  اج  نآ  یسک  هک  دنـشاب  یتولخ  لحم  رد  مرحمان  نز  درم و  رگا  هلئسم 3 
(4) .تسا مارح  ناکم  نآ  رد  اه  نآ  ندنام  دنور و  نوریب  اج  نآ  زا  دیاب  دنتفیب ، مارح  هب 

دهد یم  لکش  ار  یناسنا  ياهراتفر  زا  يرایسب  هک  تسا  ناسنا  دوجو  رد  زیارغ  نیرتدنمورین  زا  یـسنج  هزیرغ  هک  تسا  نآ  تیعقاو 
فرط کی  زا  ، ناملـسم نانز  نادرم و  دهاوخ  یم  تسا و  عماج  بتکم  کی  هک  مالـسا  .دراد  زورب  روهظ و  فلتخم  ياه  هنوگ  هب  و 

زا دنیامن و  حتف  ار  يراگتسر  یناسنا و  عیفر  ياه  هلق  دنناوتب  ات  دنـشاب  هتـشاد  كاپ  یـشوگ  مشچ و  ملاس و  یباصعا  مارآ و  یحور 
تعیبط و ندرک  ظاحل  هنانیب و  عقاو  اما  هژیو ، تیـساسح  اب  نیارباـنب  دـنبای ، تسد  زین  دوخ  يرطف  يزیرغ و  ياـهزاین  هب  رگید  فرط 

هنایم لادـتعا و  طخ  رد  هعماج  درف و  يراد  هگن  ظفح و  تهج  ار  یماکحا  نیناوق و  ناسنا ، یناـسفن  ياـه  هتـساوخ  ینورد و  لاـیما 
زا مالـسا  هک  تسا  نیا  ببـس  هب  همه  اهنیا.تسا  فلاخم  سنج  اـب  طاـبترا  یگنوگچ  ماـکحا ، نآ  هلمج  زا  .تسا  هدرک  عضو  يور 

تسا هدش  هداتسرف  اه  ناسنا  تیاده  يارب  یسک  بناج 
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هزیگنا کیرحت  بجوم  هک  یلماع  ره  نیاربانب  .تسا  ناسنا  رد  هدش  هریخذ  هنیهب و  ياهدادعتـسا  یمامت  اب  هزیرغ  ترطف و  قلاخ  هک 
تفع یناور و  یحور ، شمارآ  هـب  دوـش و  هداوناـخ  ناـینب  یعاـمتجا و  مـظن  رد  لـالتخا  بجوـم  دوـش و  ناـسنا  رد  یناوهـش  ياـه 
لکش هداوناخ  نورد  طیحم و  رد  یـسنج  ياه  تذل  عاونا  دهاوخ  یم  مالـسا  .تسین  مالـسا  دییأت  دروم  دنک ، دراو  همدص  یمومع ،

هداوناخ دنویپ  هب  هعماج  طیحم  رد  نآ  حرط  اب  دنامب و  رارقرب  زین  یفطاع  ياه  دنویپ  یناور و  یحور و  شمارآ  قیرط  نیا  زاو  دریگ 
.دوشن دراو  بیسآ  زین  عامتجا  و 

: اه تشون  یپ 

ص 32. ج 101 ، راونالاراحب ، . 1

ص 156. درم ، نز و  طباور  ماکحا  یموصعم ، دوعسم  . 2

ص 161 نامه ، . 3

ص 175. نامه ، . 4

هقالع داجیا 

؟ دروآ تسد  هب  ار  رسپ  لد  ناوت  یم  روطچ 

کی راتفر  قالخا و  تافص ، اه ، یگژیو  امش  تسا ، هداوناخ  لیکشت  جاودزا و  رـسپ ، لد  ندروآ  تسد  هب  ییانـشآ و  زا  فده  رگا 
مهارف تدوخ  دننامه  يرسپ  اب  ار  امش  جاودزا  هنیمز  دنوادخ  شاب ، هتـشاد  ار  ادخ  اب  طبترم  اوقت و  اب  رادم ، تیـصخش  نیتم و  رتخد 
یهاوخ ناما  رد  نابز  برچ  زابـسوه و  ياهرـسپ  بیرف  زا  مهو  دوش  یم  ظفح  امـش  راـقو  تناـتم و  مه  تروص  نیا  رد  دزاـس ، یم 

.دوب

؟ تسا ردـقچ  هانگ  نیا  .دـیآ  یم  مغارـس  هب  تشز  ياهرکف  مریگ و  یم  رارق  دوخ  ياه  سوه  دروم  هناقـشاع  ملیف  ندـید  اب  هشیمه 
؟ منک هچ  هلباقم  يارب 

دای دنک  لد  دنیب ، هدید  هچ  نآ  ره  دایرف  ود  ره  لد  هدید و  تسدز 

هکلب تسین ، زیاج  دزاس ، یم  راچد  هدولآ  ياه  سوه  یناطیـش و  تـالّیخت  هب  ار  ناـسنا  هک  يا  هرظنم  اـی  ملیف و  اـی  مرحماـن  هب  هاـگن 
هک تسا  یهانگ 
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ملیف نینچ  ندـید  زا  دـشاب ، هتـشاد  يوق  نامیا  هک  یـسک  هتبلا  .ددرگ  یم  بلق  تواسق  قیفوت و  بلـس  لد ، یکیراـت  ثعاـب  مک  مک 
نآ هب  طوبرم  ياه  هرطاخ  رکف و  لاغتـشا  همدقم  ندرک ، هاگن   » دناد یم  لوئـسم  ادخ  ربارب  رد  ار  دوخ  نوچ  دـنک ، یم  يرود  ییاه 

ار ناسنا  هدارا  ساسحا و  دـنام و  یم  یقاب  نهذ  رد  جـّیهم  ياـه  هنحـص  هاـگن ، زا  سپ  .دـنک  یم  کـیرحت  ار  لـّیخت  يورین  تسا و 
(. 1) ددرگ یم  دوخ  تاوهش  وریپ  ناسنا  دروآ و  یم  رد  دوخ  طلست  تحت 

.تسا روجف  قسف و  هاگشیور  توهش و  رذب  ناطیش ، ماد  لد ، ربهار  هاگن  هدش : هتفگ  ور  نیا  زا 

ياه فسأت  اه و  ترـسح  اهدـعب  هک  ییاه  هاگن  دنرایـسب  هچ  .ناطیـش  هیحان  زا  دولآرهز  تسا  يریت  هاگن   » .دومرف (ع ) قداـص ماـما 
ییاه ملیف  نینچ  ندید  یبیرخت  راثآ  دارفا ، یـضعب  يارب  دیاش  هک  یملیف  ره  هب  ندرک  هاگن  زا  نیا  ربانب  (« . 1) دراد لابند  هب  ینالوط 

اب يرود  ساسحا  اسب  هچ  دیا ؛ هتفایرد  امـش  يا  هزادنا  ات  ار  اه  میلف  عون  نیا  یبیرخت  راثآ  هناتخبـشوخ  اما  دـشابن ، راکـشآ  نشور و 
دهاوخن ناکاپ  هاگیاج  دـشاب ، نآ  هب  هدولآ  سوه و  هب  لوغـشم  رکف ، بلق و  یتقو  نوچ  دـشاب ، اه  ملیف  نیمه  راثآ  زا  زین  (ع ) ناماما

رکف و لاغتـشا  ثعاب  هک  دنمدوس  ياهراک  هب  ار  دوخ  دینک و  يراددوخ  ددرگ ، یم  هدولآ  ياه  سوه  لیخت و  کیرحت  ثعاب  .دش 
لوغـشم یبهذـم  سلاجم  رد  تکرـش  بوخ و  ناتـسود  اب  طاـبترا  یگنهرف ، ياـه  هماـنرب  دـننام  دوش ، یم  تغارف  تاـقوا  ندرک  رپ 

.دینک زیهرپ  دناشک ، یم  ینانچ  نآ  ياه  ملیف  ندید  هب  ار  امش  هک  يزیچ  ره  ییاهنت و  زا  زین  دیزاس ،

*****

ص 41. نایداهرف ، اضر  دنادب ، دیاب  ناوج  کی  هچنآ   1

ص 138. ج 14 ، هعیشلا ، لئاسو   1

جاودزا فده 

؟ تسیچ جاودزا  زا  فده 

یساسا فادها  مالسا  رظن  زا 

رسپ رتخد و  طباور  www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 212زکرم  هحفص 118 

http://www.ghaemiyeh.com


: زا دنترابع  جاودزا 

: شمارآ هب  ندیسر   – 1

یبایتسد دشر ، قیرط  ندومیپ  رطاخ ، شیاسآ  ناور و  شمارآ  هب  ندیـسر  جاودزا  زا  یلـصا  فده  ینآرق ، گنهرف  یهلا و  ماظن  رد 
.تسا قح  تاذ  هب  یکیدزن  یناسنا و  لامک  هب 

یناسفن و ياه  شـشک  ياضرا  نداد ، لیکـشت  لقتـسم  هداوناخ  ندـش ، هارمه  رـسمه و  ندـمآرد ، هب  ییاهنت  زا  هک  تسین  يدـیدرت 
ناـج و رکف و  شیاـسآ  ناور ، شمارآ  رد  رثؤـم  لـماوع  نـیرت  مـهم  زا  زین  جاودزا ، يرهق  جـیاتن  زا  يروآ  دــنزرف  یعیبـط و  زیارغ 

(1) .تسا ینورد  يدنماضر  ساسحا 

ینارـسمه ناتدوخ  سنج  زا  هک  تسا  نیا  ادـخ  ياـه  هناـشن  زا  رگید )  ) یکی و  : » دـیامرف یم  جاودزا  هفـسلف  یفرعم  رد  میرک  نآرق 
نز و تقیقح  هک  نآ  نمـض  فارعا ، هیآ 189  هیآ و  نیا  رد  دـنوادخ  ( 2 « ) دینک ادیپ  شمارآ  اه  نآ  رانک  رد  ات  دـیرفآ  امـش  يارب 
جاودزا و فده  ار  ناور  رطاخ و  شمارآ  هدشن ، لیاق  اه  نآ  نیب  شنیرفآ  أدبم  ظاحل  زا  يزایتما  چیه  هتـسناد و  رهوگ  کی  ار  درم 

.تسا هدرک  یفرعم  شمارآ  روحم  ار  نز 

: لسن ياقب   – 2

.تسا لسن  ياقب  يروآ و  دنزرف  جاودزا ، یبناج  فادها  زا  یکی 

ار رـسمه  باختنا  رد  مهم  ياهرایعم  زا  یکی  (ع ) قداـص ماـما  (. 3) دناد یم  ناسنا  ياه  تداعـس  زا  ار  دـنزرف  دوجو  (ع ) داجـس ماما 
(. 4  ) دنک یم  یفرعم  رایسب  دنزرف  ندییاز  ناوت 

: ترطف يادن  هب  خساپ   – 3

.تسا هداد  رارق  ار  یسنج  هزیرغ  ناسنا  دوجو  دنوادخ  اریز  ترطف  يادن  هب  هنادنسپادخ  تسا  یخساپ  جاودزا 

: تفع ظفح   – 4

ياضرا هار  اهنت  جاودزا  اریز  تسا ، نوگانوگ  ياه  شزغل  زا  يریگولج  نادرم و  ناـنز و  ینمادـکاپ  ظـفح  جاودزا ، مهم  فدـه  زا 
جاودزا سک  ره  : » دومرف (ص ) ربمایپ ور  نیا  زا  ، تسا یسنج  لیامت  یعیبط 
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(5 « ) دسرتب ادخ  زا  رگید  مین  رد  دیاب  سپ  هدرک ، ظفح  ار  شنید  زا  یمین  دنک ،

: تشون یپ 

ات ص 24. رترب  نارسمه  زورفا ، یلعمالغ   – 1

هیآ 21. ( 30  ) مور  – 2

ص 96. ج 15 . هعیشلا ، لئاسو   – 3

ص 33. ج 14 ، نامه ،  – 4

ص 561. ج 1 ، راحبلا ، هنیفس   – 5

ندرک شومارف 

؟ منک شومارف  ار  وا  هک  منک  راک  هچ  مناد  یمن  درک ، جاودزا  یلو  متشاد ، تسود  ار  یسک 

رتشیب اهنآ  رد  ساسحا  هفطاع و  سح  ندوب  رت  قیقر  تهج  هب  نارتخد  نانز و  رد  زاین  نیا  دنتـسه و  تبحم  هب  دنمزاین  اه  ناسنا  همه 
رد .دننک  یم  وا  هب  زاین  شـشک و  ساسحا  دـنوش ، انـشآ  فلاخم  سنج  اب  صوصخ  هب  رگید و  ناسنا  اب  نوچ  رطاخ  نیمه  هب  .تسا 

نارگید و اب  دروخرب  رد  هک  دوش  یم  بجوم  نیا  دنتـسه و  رادروخرب  زین  درخ  لقع و  يورین  زا  دوخ  نورد  رد  اه  ناسنا  لاـح  نیع 
فطاوع تاساسحا و  .دیامن  لمع  یـشیدنا  رود  طایتحا و  اب  دـهد و  رارق  دوخ  يارب  ییاه  بوچراچ  فلاخم  سنج  اب  صوصخ  هب 

اه یتسود  مالسا  رظن  زا  .دیامن  لیدعت  ار  نآ  دیاب  ناسنا  رطاخ  نیمه  هب  دوب و  دهاوخ  نیرفآ  رطخ  درذگب  دوخ  هزادنا  دح و  زا  رگا 
یحور هبرض  نآ ، هلمج  زا  هک  دراد  يراوگان  ياهدمایپ  دوش ، جراخ  بوچراچ  نآ  زا  رگا  هک  دراد  یـصاخ  بوچراچ  زین  هقالع  و 
.تسا یطارفا  ياه  یتسود  يریگ  لکش  رد  يرثؤم  لماع  غولب ، نارود  تعیبط  هتبلا  .تسا  یتسود  عطق  زا  سپ  یفطاع  تالکـشم  و 

ورف تاساسحا  نآ ، زا  سپ  .تسا  یگلاس  ات 18  رثکادح  نآ  ماود  یگلاس و  دودح 12 و 13  یتسود  نیا  عورش 
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(1 ،) ددرگ یم  هیفصت  حالطصا  هب  دنیشن و  یم 

: دیشاب هتشاد  هجوت  ریز  تاکن  هب  هژوس »  » ندرک شومارف  یگتسباو و  زا  ییاهر  يارب 

.درک دیهاوخ  شومارف  ار  وا  یعیبط  روط  هب  دهد و  یم  تبثم  خساپ  امش  یفطاع  ياهزاین  هب  هک  تسا  یلماع  جاودزا   1

ناترکف دناوتب  ات  تسا  یلمع  يرکف و  يرنه ، یقوذ ، ياه  تیلاعف  هتشر  کی  ندرک  نیزگیاج  دروخرب ، ياه  هویش  زا  رگید  یکی   2
.دیامن فرصنم  وا  زا  ار 

هتشابنا يژرنا  مکارت  زا  یشان  ياهراشف  جورخ  يارب  يا  هچیرد  اه ، تیلاعف  عون  نیا  نوچ  دیهد ، ّتیمها  یـشزرو  ياه  تیلاعف  هب   3
.دوش یم  بوسحم  امش 

للع و اب  یتدم  زا  سپ  هک  رـسپ  هب  يدـنم  هقالع  ای  یـسالکمه ، هب  تسود  .تسا  نینچ  اه  یتسود  رتشیب  هک  دیـشاب  هتـشاد  دای  هب   4
یعیبط تروص  هب  هلئسم  نیا  اب  سپ  دور ؛ یم  دوخ  یتخبشوخ  یگدنز و  راک و  غارـس  هب  یـسک  ره  دوش و  یم  عطق  فلتخم  لماوع 

.دییامن دروخرب 

.دینک رکف  وا  هب  رت  مک  ات  دینک  رپ  عونتم  ياهراک  اب  ار  تغارف  تاقوا   5

یسرد و ياهباتک  هعلاطم  هب  شیوخ  نتخاس  لوغشم  اب  .دینک  بانتجا  يراکیب  زا  یکیزیف  یندب و  ای  ینهذ  يرکف و  لاغتشا  داجیا  اب 
« هژوس  » نآ زا  ار  دوخ  نهذ  دـیفم ، راعـشا  ای  نآرق  تایآ  ظفح  اب  نینچمه  ناتـساد ) ورعـش  ) یبدا ياـهباتک  هعلاـطم  اـی  یـسرد ، ریغ 

يدیفم ياهراکهار  یبدا ، يرنه و  یبهذم ، ینید و  یشزومآ ، یملع و  ياهسالک  ریظن  یمومع  عماجم  رد  تکرـش  .دیزاس  فرحنم 
.هژوس نآ  یجیردت  یشومارف  يارب  دنتسه 

ادخ زج  .دشاب  یم  يزاجم  قشع  ياج  هب  تسا ) ادخ  هب  قشع  هک   ) یقیقح قشع  ندرک  نیزگیاج  رـسپ ، نآ  یـشومارف  مهم  قیرط   6
قوشعم تیلباق  يدوجوم  چیه 
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ریذپان انف  هک  دش  یـسک  قشاع  دیاب  سپ  .تسین  صقن  بیع و  زا  یلاخ  دشاب ، سک  ره  ادخ ) ریغ   ) يزاجم قوشعم  .درادـن  ار  ندوب 
« . دیاشن ار  یگتسبلد  دیاپن  هک  هچنآ   » سپ تسا ،  راگدرورپ  وا  تسا ، تالامک  همه  بحاص  يدبا و  و 

دنک یم  ساسحا  نوچ  دش ، دهاوخن  ینارگن  بارطـضا و  راچد  درادـن و  يا  هدـشمگ  رگید  دـشاب ، هتـشاد  ادـخ  هب  قشع  ناسنا  رگا 
ات دیـشاب  هتـشاد  طابترا  ادـخ  اب  نآرق  توالت  اه و  تدابع  اهاعد و  اب  دـینک و  دایز  ادـخ  اـب  ار  دوخ  هطبار  .دراد  ینئمطم  هاـگ  هیکت 

.دینک شمارآ  ساسحا 

.دینک زیه  رپ  ییاهنت  زا  - 7

نهذ و رد  شیوخ  زیگنا  هسوسو  لاـعف و  روـضح  اـب  تسا و  ناـنآ  مدـمه  ناـناوج ، صوـصخ  هب  دارفا  يرایـسب  ییاـهنت  رد  ناـطیش 
ندـناوخ و سرد  ندـیباوخ ، ماگنه  رد  ییاهنت ، هنوگ  ره  زا  دـیاب  ور  نیا  زا  دزاس ، یم  شیوخ  ماد  راتفرگ  ریـسا و  ار  نانآ  ناشلایخ 

.دینک يرود  ییاهنت  هنوگ  ره  یلک  روط  هب  ندز و  مدق  ندنام و  ییاج  رد  ندرک ، هعلاطم 

.دیبلطب دادمتسا  یهلا  يایلوا  یلاعت و  قح  زا  - 8

هب مالـسلا  هیلع  یهلا  يایلوا  هب  لسوت  وا و  زا  هنازجاع  هنانتورف و  تساوخرد  یلاعت و  قح  زا  نتـسج  يرای  اـههار  نیرترثوم  زا  یکی 
نآ اب  ار  يرگید  لکـشم  ره  لکـشم و  نیا  یناوت  یم  هک  تسا  هادف ) انحاورا   … ) هیقب ا ترـضح  اب  یبلق  طابترا  لسوت و  صوصخ 

.ینک لح 

.دینک دای  ار  ادخ  - 9

.دشاب رثوم  دناوت  یم  زین  امش  دروم  يارب  هک  هدش  دراو  ییاه  رکذ  يرکف ، ینهذ و  ساوسو  عفر  يارب  تایاور  یخرب  رد 

هک درک  تیاکش  ناطیش  هسوسو  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  دزن  يدرم 

رسپ رتخد و  طباور  www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 212زکرم  هحفص 122 

http://www.ghaemiyeh.com


ذختی مل  يذلا  هللادـمحلاو  تومیال ، يذـلا  یحلا  یلع  تلکوت  : » وگب ررکم  دومرف : ترـضح  .دزاس  یم  لوغـشم  يرما  هب  ار  وا  نهذ 
دیسر (ص ) ربمایپ تمدخ  یتدم  زا  سپ  درم  نآ  ًاریبکت » هربک  لذلا و  نم  ٌیلو  هل  نکی  مل  و  کلملا ، یف  کیرش  هل  نکی  ملو  ًادلو ،

(2  ) .درک فرطرب  ارم  هسوسو  دنوادخ  مدرک ، لمع  امش  روتسد  هب  درک : ضرع  و 

: اهدرکراک لیلحت  هیزجت و  - 10

شیوخ زا  .دـیزادرپب  شیوخ  ياـهدرکلمع  لـیلحت  هیزجت و  لالدتـسا و  هب  دوـخ  اـب  دـیهد و  لیکـشت  شیوـخ  نورد  رد  یهاـگداد 
، درادن يدوبمک  صقن و  چیه  تساه و  ییابیز  مامت  هدـننیرفآ  وت و  رانک  رد  تسا و  وت  اب  هظحل  ره  هک  يدـنوادخ  هب  ایآ  دیـسرپب ! :

چیه تسین و  بیاغ  وت  زا  يا  هظحل  چیه  هتـشاد و  ینازرا  ار  اه  تمعن  همه  وت  هب  تسا و  وت  قلاخ  هک  وا  يا ؟ هدـش  قشاع  هنوگ  نیا 
..دوش یمن  ضراع  وا  رب  يروجنر  صقن و 

: اه تشون  یپ 

ص 131. ناوجون ، يایند  یفرش ، اضر  دمحم  رتکد  . 1

همکحلا ج4 ص3526 نازیم  . 2

هقالع نازیم 

.ممهفب هنوگچ  دینک  ما  ییامنهار  هن ، ای  دراد  تسود  ارم  مه  وا  مناد  یمن  اما  مراد ، تسود  تیاهن  یب  ار  يرسپ 

.دینک نشور  دوخ  يارب  ار  نات  هقالع  یتسود و  هلئسم  دیاب  ادتبا  رد 

امش وا  رهاظ  لکش  ایآ  تسا ؟ هدرک  دنم  هقالع  قشاع و  تیاهن  یب  ار  امـش  وا  دوجو  رد  يزیچ  هچ  تسا ؟ ساسا  هچ  رب  نات  یتسود 
؟ وا ياه  یگژیو  شنم و  قالخا ، ای  تسا  هدرک  هتفیش  نینچ  ار 

يارب درک  دهاوخ  کمک  امـش  هب  اما  دشاب ، یمن  تسا ، رـسپ  هقالع  زا  یهاگآ  هک  امـش  هتـساوخ  هب  خـساپ  رد  تالاؤس  نیا  هچ  رگا 
.دیریگب یتسرد  میمصت  یتسود  نداد  همادا  ای  لمع  هنوگره 

شیب یتسود  رگا 
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ار نآ  ندوب  تیاهن  یب  اما  دـنک ، یم  هیجوت  ار  هقالع  یتسود و  لصا  هچ  رگا  دـشاب ، يرهاـظ  لکـش  رطاـخ  هب  تیاـهن ) یب   ) دـح زا 
تروص هک  دنـشاب  یناسک  اـسب  هچ  تسین و  یگـشیمه  یمیاد و  ناـسنا ، رهاـظ  لکـش  هب  دـح  زا  شیب  قشع  اریز  دـنک ؛ یمن  هیجوت 

: انالوم هتفگ  هب  .تسا  ینوگرگد  رییغت و  ضرعم  رد  هک  نانچ  دنشاب ، هتشاد  رتابیز 

دوب یگنن  تبقاع  دَْوبَن ، قشع  دَُوب  یگنر  یپ  زک  ییاه  قشع 

قالخا اب  نات  ییانشآ  رادقم  دید  دیاب  اما  دشاب ، هیجوت  لباق  دناوت  یم  هلئـسم  نیا  دشاب ، وکین  قلُخ  دح ، زا  شیب  هقالع  تلع  رگا  اما 
ياهراتفر اهنت  دیاش  تسین و  لماک  نات  تخانـش  ًانئمطم  دیراد ؟ وا  هب  تبـسن  یعقاو  تخانـش  هزادنا  هچ  تسا و  هزادـنا  هچ  هب  کین 

هقالع قشع و  تیهام  دینیبب ؛ ار  وا  ییابیز  یبوخ و  اهنت  هک  هدش  ثعاب  دیتفای ، وا  هب  دح  زا  شیب  هقالع  نوچ  ای  .دیا  هدید  ار  وا  کین 
یم قوشعم  رد  ار  ییابیز  یبوخ و  طقف  ناسنا  دـنک و  یم  یفخم  ار  قوشعم )  ) لـباقم فرط  ياـه  بیع  هک  تسا  نیا  دـح ، زا  شیب 

.دینیب

ناتدـح زا  شیب  هقالع  رد  دـناوت  یم  زین  رگید  لماوع  قوف  تاکن  رب  هوالع  دـشاب ، نطاب  رهاظ و  زا  هتخیمآ  هقـالع ، قشع و  نیا  رگا 
هب ار  اهنآ  دراد و  دوجو  نارتخد  صوصخ  هب  ناناوجون و  رد  یعیبط  روط  هب  هک  یفطاـع  زاـین  رطاـخ  هب  ًـالثم  دـشاب ، هتـشاد  تلاـخد 
زا يرایسب  رد  هلئسم  نیا  .تسا  هدرک  وا  هب  دیدش  هقالع  رسپ و  هجوتم  زین  ار  امش  دناشک ، یم  رـسپ  تسود  باختنا  نارـسپ و  تمس 
رد قطنم  لقع و  ساـسا  رب  يریگ  میمـصت  مدـع  فطاوع و  ساـسحا و  ساـسا  رب  اـهنت  یمیمـصت  هنوگره  اـما  دراد ، دوجو  نارتخد 

يرایسب
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.تسا هتشاد  یعامتجا  یناور و  یحور ، راوگان  ياهدمایپ  نانآ  يارب  دراوم  زا 

: مییوگ یم  دناسر ، دهاوخ  يرای  نآ  لح  رد  ار  امش  هک  هلئسم  هب  تبسن  امش  رتشیب  ییانشآ  اب  لاح 

يوه هتبلا  .تسا  یناطیش  ماد  هسوسو و  کی  اهنت  يزیچ  نینچ  دشاب ، سوه  يوه و  ساسا  رب  اهنت  رـسپ ، هب  نات  هقالع  یتسود و  رگا 
.دوب دهاوخ  ماجرفدب  دیایب ، مه  همادا  رگا  تسا ؛ رذگدوز  سوه  و 

یتسود و دیناد و  یم  هنادنمتداعس  یگـشیمه و  یگدنز  جاودزا و  قیال  ار  وا  هچنانچ  دشابن ، سوه  يوه و  ساسا  رب  نات  هقالع  رگا 
وا ایآ  هک  دـینک  نشور  دوخ  يارب  رتدوز  هچره  ار  عوضوم  نیا  دـیاب  دـیهاوخ ، یمن  ینابایخ  یعرـش و  ریغ  طابترا  يارب  ار  وا  هقالع 

هاگآ وا  رظن  زا  میقتسم  ریغ  تروص  هب  دیاب  خساپ  هب  ندیسر  يارب  دراد ؟ هقالع  امش  هب  زین  وا  ایآ  تسه ؟ امش  اب  جاودزا  هب  لیام  زین 
وا هچنانچ  .دینامهفب  وا  هب  ار  دوخ  هقالع  میقتسم  ریغ  تروص  هب  رـسپ  ناگتـسب  ای  دوخ ، هداوناخ  ای  ناتـسود  زا  یکی  قیرط  زا  .دیوش 

يارب دوخ  هداوناخ  قیرط  زا  هک  دییوگب  وا  هب  دیـشاب ، هتـشاد  یفخم  تروص  هب  طابترا  هک  نیا  نودـب  دومن ، لیامت  هقالع و  زاربا  زین 
یگنهامه اب  جاودزا ، تهج  يو  تایحور  قالخا و  اب  رتشیب  ییانشآ  يارب  یطابترا  هنوگ  ره  دییامن  یعس  .دیامن  مادقا  يراگتساوخ 

.تسا رتهب  دشاب  امش  هداوناخ  زا  رظان  یصخش  رگا  .دشاب  هداوناخ  ناگرزب  زا  یکی  تراظن  و 

لکـش هب  دـیاب  لاح  ره  رد  اما  دـشابن ، ناترظندـم  دراوم  نیا  زا  یخرب  دـیاش  مینک  نایب  ناـتیارب  ار  هلئـسم  داـعبا  ماـمت  میدومن  یعس 
دییامن لمع  رذگدوز  تاساسحا  ساسا  رب  ًافرص  هن  ینالقع  یقطنم و 

ندش بوذجم 

مدید ار  يرسپ 
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فرط زا  .مهد  تسد  زا  ار  وا  مهاوخ  یمن  ًالـصا  هک  یعون  هب  درک ، بوذـجم  ًـالماک  ارم  داد و  ناـکت  يرـس  درک و  هاـگن  کـی  هک 
؟ منک هچ  مشابن ، نینچ  دهاوخب  نم  زا  رگا  لاح  مراد ، هقالع  باجح  تیاعر  مدع  یشوپ و  کیش  هب  رگید 

: خساپ

لامعا یـسرباسح  هب  دـنراد و  هک  ینامیا  تهج  هب  یناسک  میدینـش  .دراد  توافت  اه  ناتـساد  زا  یلیخ  اب  دـیدرک ، لقن  هک  یناتـساد 
.دندنسپ یمن  ار  باجح  هک  دنتسه  دنم  هقالع  یسک  هب  فرط  نآ  زا  اما  دننک ، كرت  ار  ینید  بادآ  دنهاوخ  یمن  دنراد ، داقتعا 

؟ دننک هچ  دناد  یمن  هدش و  راتفرگ  داضت  نیا  رد  لاح 

: تسا مهبم  ام  يارب  يزیچ  دنچ  رطاخ  نیمه  هب  دییوگ ، یم  نخس  رگید  عون  زا  امش  اما 

دیهد یم  قح  زین  وا  هب  دیهاوخ ، یم  دوخ  يارب  ار  صخش  نآ  هک  هنوگ  نامه  ایآ  دیهاوخ ؟ یم  هچ  يارب  ار  شیارآ  یشوپ و  کیش 
ناشن وا  هب  طقف  ار  نات  ییابیز  دهاوخب  جاودزا  زا  سپ  دشاب و  هتـشاد  ار  امـش  اب  جاودزا  دصق  رگا  دهاوخب ؟ دوخ  يارب  طقف  ار  امش 

؟ دیناد یم  بیع  رگید ، سک  هن  دیهد و 

؟ دیناد یم  نات  لآ  هدیا  درم  ار  يو  دییامن ، نایامن  ار  اهوم  دینک و  شیارآ  همه  يارب  دهاوخب  امش  زا  رگا 

؟ دیدش ناور  نینچ  هاگن  کی  لابند  هب  هنوگچ  یتسار !

امـش زا  رگا  لاح  دشاب ؟ هتـشاد  شزرا  هاگن  بحاص  هزادـنا  هب  لقادـح  دـناوت  یم  دراد ، یمن  رب  ام  زا  يرظن  هاگن و  هاگ  چـیه  هکنآ 
؟ درک دیهاوخ  هچ  دهاوخب ، يزیچ 

ناتدوخ هلئسم  هب  سپ  دشابن ، تحیـصن  هک  دیتساوخ  ام  زا  امـش  دهد و  یم  تحیـصن  يوب  نوچ  میرذگب ، نامدوخ  هلئـسم  زا  بوخ 
.میزادرپب

بوخ هدیدنسپ و  هکلب  درادن ، یلکشم  اهنت  هن  ام  رظن  هب  دیتفگ ، هک  دهاوخب  ار  نامه  امش  زا  رگا 

رسپ رتخد و  طباور  www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 212زکرم  هحفص 126 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا

لح دوخ  يارب  دیناوتب  دـیاب  میدیـسرپ ، ادـتبا  رد  هک  یتالاؤس  لاح  ره  رد  .دـییآ  یم  رانک  دوخ  اب  هنوگچ  هک  تسا  نآ  لکـشم  اهنت 
، هدادن رارق  ناسنا  نورد  لد  ود  دنوادخ  لاح  ره  رد  .دییایب  رانک  رتهب  دیناوتب  زین  ناتدوخ  اب  اه ، شـسرپ  نآ  لح  اب  منک  رکف  .دـینک 

یم زاین  ساسحا  دوخ  رد  قشاع  نوچ  .تسا  دوخ  زا  نتـشذگ  نآ ، عون  ره  زا  قشع  .دوش  یمن  عمج  یهاوخ  دوخ  اـب  هقـالع  قشع و 
؟ دوش یم  عمج  یهاوخدوخ  اب  هنوگچ  لاح  تسا ، هتشادرب  ار  دوخ  زا  ندمآ  نوریب  لوا  مدق  سپ  دوش ، یم  قوشعم  هجوتم  دنک و 

سپ دیناد ، یمن  لکشم  ًالـصا  ار  راک  نیا  امـش  ًارهاظ  یلو  دینک ، نایامن  همه  يارب  ار  دوخ  دهاوخب  هک  تسا  نآ  لکـشم  ام  رظن  هب 
.مینک یم  كاپ  ار  هلئسم  تروص  نیا 

جاودزا زا  لبق  طابترا 

هب نادند  گنچ و  مامت  اب  فرط  ود  تسین و  عورشمان  ظاحل  زا  مه  طابترا  نیا  هزات  .؟ دراد یعرش  لاکشا  جاودزا  زا  لبق  طابترا  ایآ 
.دیهدب یحیضوت.دنشاب  دنبیاپ  هدنیآ  دعب و  یگدنزو  طابترا  نیا 

نآ زا  سپ  دنسانشب و  یبوخ  هب  ار  رگیدکی  درف  ود  ات  دشاب  هتشاد  دوجو  جاودزا  زا  شیپ  تیمیمـص  ییانـشآ و  دیاب  دندقتعم  یخرب 
هک دوش  یم  داجیا  ینامز  سنج ، ود  نیب  یقیقح  يدنم  هقالع  یعقاو و  قشع  هک  مییوگب  دیاب  اما.دـننک  عورـش  ار  كرتشم  یگدـنز 

راتفر هب  تسد  يرگید  رظن  بلج  يارب  کی  ره  رگید  يوس  زا  دـننادن ؛ ریذـپ  لزلزت  یگداس  هب  ار  رگیدـکی  اب  دوخ  طاـبترا  درف  ود 
طباور و نیا  ندرک  هبرجت  قیرط  زا  برغ  هزورما  .دوش  یم  هدید  رایسب  هلئسم  نیا  جاودزا  زا  شیپ  ياه  ییانـشآ  رد  .دننزن  یـشیامن 

برغ رد  .تسا  هتخاس  لزلزتم  ار  هداوناخ  داهن  يریگمشچ  وحن  هب  اه ، ییانشآ 
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فلاخم سنج  اب  ناشطباور  يرارقرب  يارب  یعرش  ینوناق و  نس  هب  هک  نیا  زا  شیپ  نانز  اریز  دوش ، یم  نز  سنج  هب  يراکـشآ  ملظ 
(1  ) .دنوش یم  دورطم  نآ ، زا  سپ  عقاوم  يرایسب  رد  دنریگ و  یم  رارق  درم  یسنج  يرادرب  هرهب  دروم  دنسرب ،

کی رد  تکراشم  یعون  جاودزا  اریز  تسین ، جاودزا  هدـننک  نییعت  لـماع  تسا ، فورعم  قشع  هب  هک  جاودزا  زا  لـبق  ياـه  یتسود 
سپ .دنـشاب  هتـشاد  یلمع  بسانت  رگیدـکی  اب  نوگانوگ  تاهج  زا  دـیاب  یم  ناسنا  ود  نآ  رد  هک  تسا  هداوناخ )  ) کچوک عاـمتجا 

تاعارم ینوگمه  رـسمه ، باختنا  رد  هک  یتروص  رد  .تسا  درم  نز و  ندوب  وفک  مه  ییاتمه و  تسا ، هدـننک  نییعت  لـماع  هچ  نآ 
زا شیب  دناوت  یم  یطباور  نینچ  هک  مینک  دیکأت  دـیاب  هکلب  دوب ، دـهاوخن  جاودزا  زا  شیپ  هنامیمـص  طباور  يرارقرب  هب  يزاین  دوش ،

نیب قالط  رامآ  هک  دید  ناوت  یم  رامآ  هب  یهاگن  اب  .دیآ  رامش  هب  هعماج  رد  هداوناخ  داهن  هدننک  دیدهت  رـضم و  دشاب ، دیفم  هک  نآ 
، عامتجا طیحم  رد  رسپ  رتخد و  طابترا  ییانـشآ و  یفرط  زا  .تسا  رتالاب  دنا  هتـشاد  هناتـسود  ياه  طابترا  جاودزا  زا  لبق  هک  یناسک 

دوخ تسه ، هک  هنوگ  نآ  درف  دوش  یم  هدید  ًاتدمع  .تسا  زوس  تفرعم  اه و  سوه  هدنزورف  دـشاب ، زاس  تفرعم  هک  نآ  زا  رت  شیب 
.دجنسب ار  هیـضق  فلتخم  بناوج  لباقم و  فرط  بویع  دناوت  یمن  هدش ، داجیا  هک  یقـشع  تبحم و  ببـس  هب  ای  دهد  یمن  ناشن  ار 

.دوش یم  زاربا  یعنصت  ياه  لکش  هب  ینابایخ  ياه  ییانشآ  رد  اهراتفر  رتشیب 

یلو دوش ، یم  مک  ییادج  رامآ  دشاب ، جاودزا  رد  یحیحص  تخانش  رگا  میراد  لوبق  هتبلا 
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زا دعب  یلو  دنتخانـش ، یم  ار  رگیدـمه  یکدوک  زا  فرط  ود  هک  نآ  اب  دوش و  یم  ماجنا  کیدزن  ماوقا  رد  هک  ییاه  جاودزا  اسب  هچ 
، دنک لح  ار  تخانـش  لکـشم  دناوت  یمن  یلبق  تاطابترا  هک  تسا  نآ  هاوگ  همه  اه  نیا  .دنروخ  یمن  مه  درد  هب  دـندیمهف  جاودزا 

(2) .تسا لباقم  فرط  هب  ندرک  ادیپ  یبلق  قلعت  اه  نآ  سأر  رد  هک  ددرگ  یمرب  تخانش  تافآ  هب  رت  شیب  تخانش ، لکشم  هکلب 

ًاموزل ندرک  ادیپ  تخانش  .دننک  ادیپ  تخانش  رگیدمه  زا  اهنآ ، زا  تروشم  اب  هداوناخ و  عالطا  اب  فرط  ود  هک  تسا  نآ  هار  نیرتهب 
نیمأت اهنت  هن  دشاب ، تخانش  هک  یلـصا  فده  عقاوم ، زا  يرایـسب  رد  هک  دننک  رارقرب  ینابایخ  هناتـسود  طباور  هک  تسین  انعم  نیا  هب 

.دوش یم  رهاظ  تفرگ ، تروص  جاودزا  یتقو  هدنیآ  رد  نآ  راثآ  هک  دیآ  یم  دوجو  هب  یبذاک  تخانش  اسب  هچ  هکلب  دوش ، یمن 

هب راک و …  طیحم  هداوناخ ، اه  لیماف  ناتـسود ، فرط  زا  اه  یگژیو  اـهراتفر و  یعقاو و  تیـصخش  تخانـش  عقاوم ، زا  يرایـسب  رد 
.دیآ یم  تسد 

.تسا هدش  متخ  ییادج  هب  رتمک  هتفرگ ، تروص  اه  قیرط  نیا  زا  هک  ییاه  جاودزا  رطاخ  نیمه  هب 

تخانش تریصب و  هب  ار  نیجوز  مالسا  ناسنا ، تشونرس  رد  نآ  شقن  جاودزا و  تیمها  هب  هجوت  اب  تفگ : دیاب  مالسا  رظن  دروم  رد 
یمیلس لقع  ره  .دنیامن  لمع  هتـسب  مشچ  دننز و  بآ  هب  رادگ  یب  رـسپ  رتخد و  تسین  یـضار  مالـسا  زگره  .تسا  هدناوخ  ارف  قیقد 

.دننک تبحص  مه  اب  دننیبب و  ار  رگیدکی  ًالماک  جاودزا  زا  شیپ  دننک ، یم  یگدنز  مه  اب  رمع  کی  هک  يرفن  ود  دنک  یم  مکح 
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.تسا هدش  هجوت  هلئسم  نیا  هب  نیموصعم  تایاور  رد 

: دومرف ترضح  .دوب  هدیدن  بوخ  ار  وا  ایوگ  اما  درک  يراگتساوخ  ار  ینز  ص )  ) ربمایپ نامز  رد  یصخش 

: دومرف ع )  ) قداص ماـما  یتیاور  رد  یتح  ( 3 « .) دوب رت  ماود  اب  نات  یگدنز  رت و  شیب  مهافت  شزاس و  دـیما  يدوب ، هدـید  ار  وا  رگا  »
(4 « .) دنک هاگن  نز  يرهاظ )  ) ياه ییابیز  ناوسیگ و  هب  دناوت  یم  دشاب ، هتشادن  هدافتسا  ءوس  دصق  یسک  رگا  »

: دننیبب قیقحت  روظنم  هب  لیذ  طیارش  اب  ار  يرگید  ندب  دنناوت  یم  نیجوز  زا  کی  ره  دنا : هدومرف  اهقف  ساسا  نیارب 

؛ دشابن تذل  دصق  هب  هاگن   – 1

؛ دشاب هاگن  نیا  هب  یگتسب  جاودزا   – 2

(5) .دشابن نایم  رد  ود  نیا  جاودزا  زا  یعنام   – 3

(6) .دنا هدرک  رصحنم  اه  تسد  تروص و  هب  ار  هاگن  اهقف  زا  یضعب  هتبلا 

هب میقتـسم  تروص  هب  فّرعم و  هطـساو و  ای  همان  قیرط  زا  میقتـسم  ریغ  تروص  هب  دـنناوت  یم  جاودزا  زا  شیپ  رـسپ  رتخد و  نیاربانب 
دودـح هک  نآ  طرـش  هب  دنـسانشب ، ار  رگیدـمه  دـنراد ) رارق  رما  نایرج  رد  هک  اهرت  گرزب  نیدـلاو و  تراظن  اـب   ) ندـید وگتفگ و 

.دوش تیاعر  یمالسا 

: اه تشون  یپ 

ص 109. ناریا ، رد  رسپ  رتخد و  طباور  يدمحا ، رغصا  یلع   – 1

ص 489. ج2 ، یشیدنا ، مه  تالاقم  هعومجم   – 2

ص 61. ج14 ، هعیشلا ، لئاسو   – 3

ص 60. نامه ،  – 4

ص 187. درم ، نز و  طباور  ماکحا  یموصعم ، دوعسم  دیس   – 5

ص 188. نامه ،  – 6

تخب یتسرد 

؟ هن ای  دراد  تحص  لیبق  نیا  زا  يدراوم  ای  تخب »  » ندش هتسب  ایآ 
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؟ هن ای  دراد  تحص  لیبق  نیا  زا  يدراوم  ای  تخب »  » ندش هتسب  ایآ  شسرپ :

رد اه  ناسنا  تشونرس  خساپ :
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صاخ لیالد  هب  اه  ناسنا  .تسا  دودرم  هناماوع و  يداقتعا  دنا ، هتـسب  ار  یـسک  تخب  هک  نیا  تسا و  وا  لمع  ورگ  رد  ادخ و  تسد 
.دـسر یم  رظن  هب  لوادـتم  یعیبط و  يرما  تقلخ  ملاع  رد  هک  دـنوش  یم  یتالّوحت  راـچد  دوخ  یگدـنز  لوط  رد  مولعماـن ، ًاـضعب  و 

رگید یضعب  دننک و  یم  جاودزا  رید  رایسب  یضعب  سکعرب و  ًالماک  یضعب  دنوش و  یم  هفرم  یگدنز  بوخ و  رسمه  ياراد  یضعب 
شیپ ثداوح و  تلع  میناوتب  رگا  ام  .تسا  دوخ  صاخ  لماوع  لـلع و  ياراد  دراوم  نیا  همه  .درک  دـنهاوخن  ادـیپ  ار  یتیعقوم  نینچ 

.تشاد میهاوخ  یبوخ  یگدنز  میریگ ، راک  هب  یگدنز  رد  یبوخ  هب  ار  اهنآ  مینک و  ییاسانش  ار  اه  دمآ 

.تسا نآ  قبط  رب  لمع  حیحص و  تخانش  ورگ  رد  یگدنز  رد  ام  تیقفوم  مدع  ای  تیقفوم  سپ 

یهلا يایلوا  زا  هک  کین  ياعد  .تسا  اعد  اهنآ  هلمج  زا  هک  دنتـسه  يونعم  لماوع  دنراد ، ریثأت  ام  یگدـنز  رد  هک  یلماوع  زا  یخرب 
ییاه اعد  یلو  .دراد  یمتح  ریثأت  تاقیفوت  ندروآ  تسد  هب  رد  ملعم  ياعد  زین  دنزرف و  قح  رد  ردام  ردپ و  ياعد  زین  دوش و  رداص 
دراو يّدج  نایز  دناوت  یمن  یلو  دشاب ، راذگ  ریثأت  تسا  نکمم  یـصاخ  عطقم  رد  هچ  رگا  دوش ، هدناوخ  ای  هتـشون  دارفا  هیلع  رب  هک 
هقرفت شرـسمه  درم و  نایم  نآ  اب  ات  دـنتفرگ  دای  ار  ییاهزیچ  هتـشرف ، ود  زا  دوهی  موق  هک  نیا  نایب  زا  دـعب  نآرق  رد  دـنوادخ  .دـنک 

(1  ) .دنناسرب نایز  ناسنا  هب  دنوادخ  هزاجا  نودب  دنناوت  یمن  هاگ  چیه  یلو  دیامرف : یم  دننک ؛ داجیا 

اب ناوت  یم  نیاربانب  تسا ، رثوم  یهلا  تساوخ  سپ 
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رثا یب  ار  مخز  مشچ  ای  دب  ياعد  دننام  اه  زیچ  زا  یـضعب  شخب  نایز  راثآ  تسا ، هدـش  دراو  ینید  نایاوشیپ  فرط  زا  هک  ییاه  اعد 
.درک

*****

: اه یقرواپ 

.هیآ ( 2  ) هرقب - 1

، دنـشابن قفاوم  اه  هداوناخ  اما  دنـشاب ، مه  اب  جاودزا  هب  لیام  دشاب و  هفرط  ود  قشع  نیا  دشاب و  یـسک  قشاع  دایز  یلیخ  یـسک  رگا 
؟ تسیچ فیلکت 

، یـشیدنارود تیارد و  نودب  یـساسحا و  میمـصت  هنوگ  ره  تسا و  مهم  ساسح و  رایـسب  هک  دیدومن  هراشا  لاؤس  رد  یعوضوم  هب 
.دهد رارق  دوخ  عاعشلا  تحت  ار  نات  هدنیآ  یگدنز  مامت  هک  دراذگ  ياج  رب  یگدنز  رد  یبولطمان  جیاتن  راثآ و  دناوت  یم 

میمـصت اما  دـیریگب  میمـصت  دـیناوتب  رتهب  ات  مییامن  نشور  ناتیارب  ار  عوضوم  نیا  فلتخم  داعبا  اهنت  میناوت  یم  رواـشم  ناونع  هب  اـم 
.تسا ناتدوخ  اب  ییاهن 

عون نیا  رد  هک  تسا  نآ  تیعقاو  مییوگ : یم  نخـس  ناوج  نارـسپ  نارتخد و  نیب  اه  هقـالع  قشع و  عون  نیا  تیهاـم  دروم  رد  ادـتبا 
اه هاگن  زا  ادـتبا  هک  تسا  رگید  زیچ  ره  ای  تنرتنیا  ای  ینفلت  سامت  سلجم ، رد  ندـید  ای  ینابایخ  ياه  قشع  عون  زا  ًابلاغ  اـه  هقـالع 

لدب در و  ییاه  تبحص  اهدروخرب و  سپس  دنک ، یم  بلج  مه  يوس  هب  ار  رگیدمه  اهنآ  يرهاظ  لکـش  تروص و  دوش ، یم  زاغآ 
: دوش یم  عقاو  تلفغ  دروم  ًالومعم  هک  دراد  دوجو  زیچ  دنچ  اه  هقالع  قشع و  عون  نیا  رد  رت  قیمع  تبحم  هقالع و  هک  دوش ، یم 

یتساک اه و  بیع  قشاع ، دوش  یم  ثعاب  تسا ) نیمه  قشع  يانعم  هک   ) تسا دایز  رایسب  لباقم  فرط  هب  تبحم  هقالع و  نوچ   – 1
.دراد ییاه  بیع  اه و  صقن  فرط ، ود  زا  کی  ره  دیدرت  یب  هک  یلاح  رد  درادن ، هجوت  اهنآ  هب  ای  دنیبن  قوشعم  رد  ار  اه 

یب دوجوم  اهنت 
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زیچ ره  هب  قشع  هک  یلاح  رد  دـشاب ، دـناوت  یم  ادـخ  هب  اـهنت  یقیقح  قشع  هک  دـنا  هتفگ  رطاـخ  نیمه  هب  تسا ، ادـخ  بیع  صقن و 
هتـشاد قلطم  لماک و  قشع  دوخ ، دـننام  یناسنا  ای  قولخم  هب  ناوت  یمن  هک  تسا  نیا  يزاجم  يانعم  .تسا  يزاـجم  ادـخ  ریغ  رگید 

.میشاب

ياه یتساک  اه و  بیع  هب  ناـسنا  هک  تسا  نیمه  شیاـنعم  دـنک » یم  رک  روک و  ار  ناـسنا  قشع  : » هک هدـش  دراو  موصعم  زا  یتیاور 
.تسا ییابیز  یبوخ و  دنیب ، یم  هچ  ره  درادن و  هجوت  لباقم  فرط 

، دـنوشن لـباقم  فرط  شجنر  بجوم  دـنهدن و  تسد  زا  ار  رگیدـمه  دـننک  یم  یعـس  دـنراد و  هقـالع  مه  هب  فرط  ود  نوـچ   – 2
نانخـس هناقـشاع و  ياهراتفر  اهنت  .دوشن  نایامن  دب  تافـص  دننک  یم  یعـس  ای  دوش  یم  يزاسرهاظ  یگتخاس و  نانخـس ، اهراتفر و 

دوش یم  بجوم  اهنیا  همه  هک  دـنیوگ ، یم  غورد  مه  هب  یهاـگ  یتح  دـنز و  یم  رـس  اـهنآ  زا  ندرک  تبحم  نداد و  هیدـه  کـین و 
.دنشاب هتشادن  رگیدمه  زا  یلماک  تخانش 

: دشاب هتشاد  دوجو  ناوت  یم  ضرف  دنچ  طباور  نیا  رد 

فرط اب  طابترا  داجیا  ددـصرد  قشع  راهظا  اب  ًافرـص  دنـشاب و  سوه  يوه و  رکف  رد  نارـسپ  صوصخ  هب  فرط و  ود  زا  کی  ره  أ )
.دریذپ یم  نایاپ  یسنج  طابترا  اب  تسا و  یسنج  تذل  يارب  ًافرص  هدوب و  نیغورد  قشع  راهظا  اجنیا  رد  .دنشاب  ییوجماک  لباقم و 

دیدـش یگدروخرـس  یناور و  یحور و  تالکـشم  بجوم  دـنوادخ ، زا  ناسنا  ندـش  رود  ندوب و  هریبک  هانگ  رب  هوـالع  هلئـسم  نیا 
.دراذگ یم  ياجرب  نارتخد  يارب  صوصخ  هب  يرایسب  نایز  ررض و  زین  یعامتجا  رظن  زا  .دوش  یم  لباقم  فرط 

دصق دشابن و  یسنج  سفن و  ياوه  ساسارب  ًافرص  اه  هقالع  قشع و  ب )
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عون نیا  دش  نایب  هک  هنوگ  نامه  اریز  تسین ؛ ناما  رد  اه  بیـسآ  زا  زین  یـضرف  نینچ  رد  .دنـشاب  هتـشاد  كرتشم  یگدنز  جاودزا و 
راهظا یگتخاـس و  ياـهراتفر  رگید ، فرط  زا  دوشن ؛ هدـید  لـباقم  فرط  ياـه  بیع  هک  دوش  یم  بجوم  فرط ، کـی  زا  اـه  قشع 
یگدنز هب  ار  دوخ  ياج  یهاگهاگ  ياه  طابترا  يا و  هقیقد  دنچ  ياه  تبحـص  دنک و  یم  شکورف  نداد و …  هیدـه  هیلوا و  قشع 

ار دوخ  دنتـسه ، وربور  نآ  اب  هک  یتالکـشم  یگدنز و  ياه  تیعقاو  دنویپ ، زا  سپ  .دـهد  یم  ندوب  مه  رانک  رد  هشیمه  كرتشم و 
هیلوا قشع  .دوش  یم  راکشآ  اه  يزاس  رهاظ  دشاب و  یقـشاع ) نارود  رد   ) راتفگ راتفر و  رد  دناوت  یم  هک  اه  غورد  .دنک  یم  نایامن 

.دنام یم  یقاب  لوا  تروص  هب  لقادح  ای  دنک ، یم  شکورف  یطارفا 

، دنهد همادا  قیاقح ) اه و  تیعقاو  ندش  نایامن  تهج  هب   ) یخلت اب  دوخ  یگدـنز  هب  لکـش  نیمه  هب  فرط  ود  دـیاب  یتلاح  نینچ  رد 
ود هداوناخ  فرط  زا  جاودزا  دنویپ و  نیا  هکنآ  صوصخ  هب  .تسا  راوگان  تخـس و  تروص  ود  ره  هک  دنوش ، ادـج  رگیدـمه  زا  ای 

.دشاب هتفرگن  رارق  ینابیتشپ  دروم  زین  فرط 

هدومن رود  دنتشاد ) تسود  رایـسب  ار  وا  هک   ) ردام ردپ و  زا  ار  دوخ  هداد ، تسد  زا  ار  لیماف  هداوناخ و  هاگیاپ  ناسنا  تلاح ، نیا  رد 
.دنیب یم  هتسب  ار  تشگزاب  هار  تسا و 

باـختنا نیا  تهج  هب  ار  وا  دـنوش و  هاـگآ  وا  عضو  زا  هداوناـخ  دارفا  صوصخ  هب  نارگید و  دـهاوخ  یمن  نوـچ  یتروـص  نینچ  رد 
ره رد  هک  دراد  هگن  ار  یگدنز  یلکـش  ره  هب  دراد و  هگن  دوخ  نورد  ار  اه  تبیـصم  اه و  مغ  مامت  دنک  یم  یعـس  دنیامن ، شنزرس 

.دنک یم  دراو  دوخ  رب  ار  نایز  ررض و  لاح 

: مییوگ یم  دوخ  اب  یهاگ 
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هب یگدنز  رد  ار  اه  هبرجت  رگید  راب  دـیامن و  بسک  هبرجت  یگدـنز  زا  راب  کی  دـنک : یگدـنز  راب  ود  تسناوت  یم  ناسنا  یکـشاک 
!؟ دنیب یم  ار  اهنآ  یگدنز  ياه  هبرجت  دوخ و  دننام  ياه  ناسنا  یگدنز  ناسنا  هک  یلاح  رد  دراد ، یترورض  هچ  اما  دریگ ، راک 

زین یتخبدـب  ای  یتخبـشوخ  لماوع  .دنتـسه  هباـشم  دوش ، یم  عقاو  دارفا  یگدـنز  رد  هک  یثداوح  تسا و  ناـسکی  ًاـبلاغ  اـه  یگدـنز 
لقن ام  يارب  هک  نارگید  براجت  هدـش ، هتـشون  اه  همانزور  رد  هک  یثداوح  دراد ، دوجو  هک  قالط  ياهرامآ  هب  لاح  .تسا  ناـسکی 

لد و کیرحت  ًافرـص  هتـسب و  مشچ  میـشاب و  انتعا  یب  اهنآ  هب  تبـسن  میناوت  یمن  ًانئمطم  .مینک  هعجارم  میناوخ و …  یم  ای  دوش  یم 
.مینک تکرح  ساسحا 

ادـتبا زا  دنـشاب و  نیب  عقاو  فرط  وا  دـشاب و  یقیقح  یعقاو و  اـه  هقـالع  قشع و  دراد : دوجو  مه  یموس  ضرف  هک  میراد  لوـبق  هتبلا 
، دنامب رادیاپ  تبحم  ساسارب  یگدنز  جاودزا ، زا  سپ  دشاب و  هدرکن  روک  رک و  ار  اهنآ  قشع  دنشاب و  هتـشادن  مه  زا  يدایز  راظتنا 

هدـنیآ یگدـنز  مامت  هک  تسا  یگدـنز  مهم  یـساسا و  میمـصت  جاودزا ، اریز  درادـن ؛ ندرک  کسیر  تصرف و  هزاـجا و  ناـسنا  اـما 
.درادن هابتشا  هزاجا  تصرف و  ناسنا  دروخ و  دهاوخ  مقر  نآ  ساسارب 

لماک قلطم و  قشع  ًالوا : هک  تسا  نیا  لاکشا  اما  تسا ؛ ینورد  زاین  کی  تبحم  يانعم  هب  قشع  اریز  تسین ، ندش  قشاع  ام  لکشم 
دوجو همه  میریگ و  یمن  هرهب  لد  ساسحا و  رانک  رد  درخ  لقع و  ناوت  زا  ًایناث  تسین ؛ بیع  یب  قلطم و  هک  مینک  یم  یسک  راثن  ار 

.تسا سوه  يوه و  زا  هتساخرب  تاقوا  زا  يرایسب  رد  هک  میراپس  یم  ساسحا  لد و  تسد  هب  ار  دوخ 

: ام داهنشیپ 
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نینچ رب  دنتسه ، نابرهم  زوسلد و  هک  يرگید  صاخشا  ای  یصخش  تسا  مزال  دش ، نایب  هک  قشع  دروم  رد  مهم  هتکن  ود  هب  هجوت  اب 
.دنشاب رت  یعقاو  رت و  یقیقح  اه  باختنا  دیاین و  شیپ  دش ، نایب  هک  یتالکشم  ات  دنشاب  هتشاد  تراظن  یطباور 

.تسین دنزرف  هب  تبسن  اهنآ  زا  رت  نابرهم  رتزوسلد و  یسک  هک  دنتسه  ردام  ردپ و  نامه  رظان  دارفا  نینچ 

طرـش رتخد  جاودزا  رد  ردـپ  تیاضر  رب  مه ، اب  جاودزا  يارب  فرط  ود  هقالع  قشع و  رب  دـیکأت  مغر  هب  مالـسا ، رد  رطاـخ  نیمه  هب 
.دوب دهاوخن  رتخد  دوس  هب  زج  عومجم  رد  ًانئمطم  هلئسم  نیا  تسا و  هدش 

، هدـنیآ یگدـنز  یلامتحا  تالکـشم  اه و  بیـسآ  رد  هدومن ، رت  مکحم  ار  جاودزا  ناینب  رـسپ ، رتخد و  هداوناخ  ینابیتشپ  تیاـمح و 
.دوب دهاوخ  نابیتشپ  هدننک و  کمک 

اهنآ ندرک  فرطرب  عفر و  رد  هدرک و  ییاسانـش  دوش ، یم  فرط  ود  هداوناـخ  تیاـضر  مدـع  بجوم  هک  ار  يدراوـم  اـه و  هغدـغد 
مدـع رب  هداوناخ  ود  ره  رگا  .تسا  رثؤم  هدـنیآ  یگدـنز  يارب  مه  دـنک و  یم  بلج  ار  اهنآ  تیاضر  مه  عوضوم  نیا  .دـنیامن  یعس 

( قشع ياهدـمایپ  عوضوم و  رطاـخ  هب  رفن (  ود  نیا  رظن  زا  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  یمهم  لـیاسم  دـیاب  سپ  دـنراد ، دـیکأت  جاودزا 
.تسا هدنام  یفخم 

نارگید زا  دیاب  روظنم  نیا  هب  .دیریگن  میمـصت  ساسحا  يور  زا  اهنت  دـییامن و  رت  لماک  ار  رگیدـکی  زا  تخانـش  هک  تسا  رتهب  سپ 
.دیریگب کمک 

تروص رد  مه  دوش و  رت  لماک  امـش  تاعالطا  مه  ات  دنیامن ، قیقحت  شا  هداوناخ  لباقم و  فرط  دروم  رد  هک  دـیهاوخب  هداوناخ  زا 
ردپ  ) اهرتگرزب صیخشت  ای  دوبن ، بسانم  جاودزا  يارب  هک  یتروص  رد  .دیشاب  هدرک  بلج  ار  اهنآ  تیاضر  ندوب ، بسانم 

رسپ رتخد و  طباور  www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 212زکرم  هحفص 137 

http://www.ghaemiyeh.com


ات دییوجب  يرای  وا  زا  دیـشاب و  راودیما  دنوادخ  تمحر  فطل و  هب  دینک و  كرت  ار  هناقـشاع  هطبار  تسا  رتهب  دـشاب ، نینچ  ردام ) و 
.دیامن نات  بیصن  ار  يرتهب  دروم  دیامن و  کمک  امش  هب  هار  نیا  رد 

هانگ رکف 

؟ دراد هانگ  میشاب  وا  رکف  هب  طقف  میهدن و  ماجنا  یلمع  اما  میشاب ، هتشاد  تسود  ار  یسک  رگا 

تسا نکمم  تلاح  نیا  همادا  اما  تسین ، هانگ  دوشن ، رهاظ  یعرـش  ریغ  لمع  تروص  هب  هک  ینامز  ات  فلاخم  سنج  نتـشاد  تسود 
لح یعون  هب  ار  هلئـسم  یتروص ، نینچ  رد  تسا  مزال  نیا  ربانب  دـشاب ، هتـشاد  یپ  رد  ناسنا  يارب  یناور  یعامتجا و  بولطماـن  راـثآ 

.تسین هدیدنسپ  تلاح  نیا  رب  ندنام  یقاب  دیامن و 

يارب رـسپ  طیارـش  دـناد و  یم  بساـنم  رـسمه  باـختنا  جاودزا و  يارب  ار  وا  دـشابن و  سوه  يوه و  زا  هتـساخرب  رـسپ  یتـسود  رگا 
، دـشاب هفرط  ود  هقالع  رگا  اـت  دـناسرب  رظن  دروم  صخـش  یهاـگآ  هب  يا  هنوگ  هب  ار  عوضوم  نیا  تسا  رتهب  دـشاب ، بساـنم  جاودزا 

سفن ياوه  لد و  شهاوخ  ساسا  رب  دیابن  ناسنا  نمض  رد  .دبای  نایاپ  هلئسم  نیا  دوبن ، نینچ  رگا  اما  دیامن  مادقا  يراگتساوخ  يارب 
.دراد یم  زاب  هانگ  زا  زیهرپ  تبثم و  لمع  زا  ار  ناسنا  اهراک  رد  هدش و  هدارا  فیعضت  بجوم  اریز  دیامن ؛ راتفر 

نهذ یناشیرپ  شیوشت و  بارطضا ، ثعاب  زین  تلاح  نیا  رد  ندنام  یقاب  نوچ  تسین ؛ حیحـص  یفنم ، باوج  تفایرد  زا  ینارگن  اما 
نهذ و ندرک  لوغـشم  اب  لقادح  ای  دـناشک ، یم  یعرـش  ریغ  ياهراک  ای  هانگ  يوس  هب  ار  ناسنا  رکف  اسب  هچ  یتح  دوش ، یم  لایخ  و 

، دراد یم  زاب  نهذ  زکرمت  اه و  سرد  رد  شالت  تبثم ، ياه  تیلاعف  زا  ار  وا  رکف ،
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.دنک یم  لفاغ  ادخ  دای  زا  ای 

تزع و راقو و  تروص ، نیا  رد  نوچ  دوش ؛ هتفگ  وا  هب  میقتـسم  ریغ  تروص  هب  هک  تسا  نآ  رـسپ  يارب  هلئـسم  حرط  حیحـص  شور 
هچ رگا  .دوش  یمن  رتخد  مارتحا  تیثیح و  ندروخ  همطل  ثعاـب  دونـشب ، یفنم  باوج  رگا  یتح  دوش ، یم  ظـفح  رتهب  رتـخد  مارتـحا 

یکی هب  ای  تسا ، رتخد  هب  همه  زا  رت  کیدزن  هک  شردام  هب  تسا  رتهب  نیا  ربانب  تسا ؛ تخس  رایسب  رتخد  يارب  یفنم  باوج  ندینش 
(. تسا رتهب  دشاب ، هتشاد  رهوش  نات  تسود  رگا   ) دیوگب کیدزن  تسود  هب  ای  کیدزن  ناگتسب  زا 

زا سپ  هدـنیآ  یگدـنز  رد  یتـح  عوضوم  نیا  دریگ  تروص  وا  هداوناـخ  رـسپ و  قـیرط  زا  یمـسر و  تروـص  هب  دـیاب  يراگتـساوخ 
زا رظان  هک  تسا  رتهب  دشاب و  ناگتـسب  زا  یکی  تراظن  عالطا و  اب  دـیاب  ندرک  تبحـص  تاقالم و  رارق  هنوگ  ره  .دراد  ریثأت  جاودزا 

.دشاب رتخد  ناگتسب 

قیرط نیا  زا  ای  دراد ، هگن  راـظتنا  یفیلکت و  ـالب  تلاـح  رد  ار  وا  رتخد ، هقـالع  ندـیمهف  اـب  دـهد و  شک  ار  عوضوم  نیا  دـیابن  سپ 
.تسا رایسب  رتخد  يارب  نآ  بیسآ  هک  دنک  ینالوط  رتخد  اب  ار  دوخ  هطبار 

زا هار  نیا  رد  دیامن و  فرـصنم  رـسپ  زا  ار  دوخ  لایخ  رکف و  هک  دیامن  یعـس  دیاب  درک ، تفایرد  یفنم  خساپ  رتخد  هک  یتروص  رد 
وا يارب  یبسانم  راگتـساوخ  رگا  تسا  رتهب  .دیامن  تیوقت  ار  شنامیا  دوش و  طلـسم  سفن  ياوه  دوخ و  رب  دریگ و  کمک  دـنوادخ 

.دزادنین ریخأت  هب  ار  هلئسم  نیا  دیامن و  جاودزا  دمآ ،

هانگ يایور 

؟ تسا هدش  بکترم  یهانگ  دنراذگ ، یم  وا  اب  ار  شیاهایؤر  دشاب و  هتشاد  هقالع  رسپ  کی  هب  يرتخد  رگا 

رسپ نتشاد  تسود 
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تلاح نیا  رارمتـسا  اما  درادـن ، لاکـشا  دـشابن ، یعرـش  ریغ  ياهراتفر  یلمع و  قشع  راهظا  تروص  هب  یتروص  رد  مرحم  اـن  درم  اـی 
هب دراد ، روضح  هشیمه  رتخد  ياهایؤر  رد  هک  هلئـسم  نیا  ًالّوا  اریز  دـیامن ؛ رتخد  هجوتم  ار  ییاه  بیـسآ  دـناوت  یم  یبلق ، ینورد و 

سرد رد  يرکف  زکرمت  زا  ای  دراد ، یم  زاب  تبثم  ياه  تیلاعف  زا  ار  وا  هتخاس و  لوغشم  دوخ  هب  ار  وا  نهذ  رکف و  بلق ، یعیبط  روط 
.دراد یم  زاب  هسردم  ياه  تیلاعف  و 

.تسا عورشمان  یخرب  هک  دنک  یم  زورب  یلمع  هلحرم  رد  فلتخم  ياه  تروص  هب  یهاگ  مود :

.دراد یم  زاب  یهلا  ياهروتسد  زا  زین  یهاگ  هدرک و  لفاغ  دنوادخ )  ) یقیقح قوشعم  زا  ار  وا  موس :

رد هدـش ، رکذ  دراوم  زا  کی  ره  .دـنک  یم  صخـش  هجوتم  زین  ار  یناور  ياه  بیـسآ  یهاگ  ینورد ، تلاـح  نیا  رارمتـسا  مراـهچ :
.تسا هدش  تباث  فلتخم  ياه  هبرجت 

ندش قشاع 

؟ دوش يو  قشاع  مه  رسپ  هک  دنک  راکچ  دیاب  تسا ، رسپ  کی  قشاع  يرتخد  رگا 

تقد اب  شیوخ ، هقالع  قشع و  زاربا  زا  شیپ  تسا  مزال  دوش ، مهارف  جاودزا  يارب  هنیمز  رـسپ  رظن  بلج  اب  هک  تسا  نیا  فدـه  رگا 
يرادتناما تقادص ، نازیم  زین  يرکف ، یحور و  یقالخا ، تایصوصخ  ات  دینک  قیقحت  رسپ  ياه  یگتسیاش  دروم  رد  یفاک  هلصوح  و 

.ددرگ مولعم  شتاداقتعا  نامیا و  اه و  هدعو  هب  شا  يدنبیاپ  و 

ای هداوناخ  ياضعا  هلیـسو  هب  قیقحت  تسا  رتهب  .دینک  بسک  یتاعالطا  شناتـسود  کیدزن و  ماوقا  یگداوناخ و  تلاصا  زا  نینچمه 
کمک هب  دیناوت  یم  هداوناخ ، لیکشت  يارب  يو  یگتسیاش  تیحالص و  زارحا  زا  سپ  .دریگ  ماجنا  کیدزن  نایانشآ  ماوقا و  زا  یکی 

دینک رارقرب  هطبار  رسپ  دوخ  اب  ای  ناتسود  ای  هداوناخ  اب  شیوخ  نایانشآ  ماوقا و  ای  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی 
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.دوش حرطم  جاودزا  ثحب  وگتفگ ، يارب  بسانم  هنیمز  ندومن  مهارف  اب  و 

زا سپ  هاـگ  نآ  .دوـش  هدیـسرپ  دـنک ، جاودزا  وا  اـب  دـهاوخ  یم  هـک  يرتـخد  تایـصوصخ  اـه و  یگژیو  دراد ، جاودزا  دـصق  رگا 
قیقحت امش  دروم  رد  تسا  لیام  رگا  .دراد  ار  اه  یگژیو  نیا  هک  مسانـش  یم  ار  يرتخد  دیوگب  امـش ، مان  رکذ  نودب  مزال  تامدقم 
هتـشادن جاودزا  دصق  ًالعف  رـسپ  تسا  نکمم  اریز  دش ، دهاوخ  ریقحت  امـش  تیـصخش  تروص  نیا  ریغ  رد  دوش و  هداد  سردآ  دنک 
.دشاب سوه  تذل و  ییوجماک و  ًافرص  طابترا  يارب  شدصق  دنک و  جاودزا  وا  اب  دهاوخب  هک  دشاب  هتشاد  يرتخد  تسود  ای  دشاب ،

رسمه باختنا 

؟ تسیچ رسمه  باختنا  يارب  یساسا  ياهرایعم  مالسا  رظن  زا 

.رایسب ياه  نایز  نآ  ریخأت  دراد و  یناوارف  ياه  هدیاف  جاودزا  رما  رد  عیرست  .تسا  جاودزا  نید ، ظفح  يارب  يوق  ياهرپس  زا  یکی 
یم ییاه  همطل  دسافم  نیا  .دـنزب  همطل  ناناوج  ناناوجون و  هب  یـسنج ، تافارحنا  داسف و  هزادـنا  هب  هک  دوش  یم  ادـیپ  یلماع  رت  مک 

کی ياهرایعم  منیبب  دیاب  تسا ، مزال  دیفم و  جاودزا  هک  لاح  .دراد  بولطمان  ریثأت  ناسنا  رمع  لوط  رد  یگدـنز و  لک  رد  هک  دـنز 
؟ تسیچ بوخ  رسمه 

هلئـسم نیا  دیابن  .مینک  یگدنز  وا  رانک  رد  رمع  کی  هک  مینک  باختنا  ار  یـسک  میهاوخ  یم  میـشاب  هجوتم  دیاب  رـسمه  باختنا  رد 
گنهامهان بسانتمان و  ای  تسیاشان  رـسمه  راـچد  ناـسنا  رگا  اریز  دریگ ، ماـجنا  تروشم  تقد و  نودـب  تاـساسحا و  يور  زا  مهم 

، مینک یگدنز  مه  اب  میتسناوتن  هدنیآ  رد  رگا  منک و  یم  جاودزا  ًالعف  دیوگب : دوخ  اب  ادابم  .دوب  دهاوخ  لکـشم  رایـسب  شراک  دوش ،
.میوش ادج  مه  زا  میناوت  یم 

، رسپ رتخد و  ینعی  میشاب ؛ هتشاد  ییاهرایعم  دیاب  رسمه  باختنا  يارب 
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اه و كالم  ناوت  یم  دهاوخ ؟ یم  یتافص  هچ  تاصخشم و  هچ  اب  يرسمه ، هچ  دننادب  دنشاب و  هتشاد  ییاه  نازیم  اه و  كالم  دیاب 
: درک يدنب  هتسد  مسق  ود  هب  دوش ، هتفرگ  رظن  رد  دیاب  رسمه  باختنا  رد  هک  ار  یتایصوصخ  اهرایعم و 

؛ دنا مزال  ًامتح  هنادنمتداعس  یگدنز  يارب  دنا و  ساسا  نکر و  هک  ییاه  نآ   - 1

.دنراد یگتسب  دارفا  تیعقوم  هقیلس و  هب  رتشیب  دنا و  یگدنز  ندش  رت  لماک  رتهب و  يارب  دنتسه و  لامک  طرش  هک  ییاه  نآ   - 2

: زا دنترابع  لوا  هتسد  ياه  كالم  یلک  روط  هب 

یگدنز همادا  رـسمه و  قوقح  تیاعر  دنب  ياپ  هک  درادن  دوجو  ینیمـضت  تسین ، نید  دـنب  ياپ  هک  یـسک  يرادـنید ، نّیدـت و   - 1
لاحم تناید  نودب  تداعس  .دید  دهاوخن  ار  تداعس  يور  نانآ  یگدنز  دشاب ، نید  یب  يرگید  رادنید و  یکی  رگا  .دشاب  كرتشم 
نّیدت يرادنید و  زا  روظنم  هتبلا  .دنیامنب  ار  رگیدکی  قوقح  تیاعر  هک  درادن  دوجو  ینیمضت  زاب  دنـشاب ، نید  یب  ود  ره  رگا  .تسا 
نیدـت هن  دنـشاب ، اشوک  نآ  هب  لمع  رد  هتفریذـپ و  لد  ناج و  اب  ار  مالـسا  دنـشاب و  هتـشاد  مالـسا  هب  لـماک  دـنب  ياـپ  هک  تسا  نیا 

.لمع یب  هشیر و  یب  یحطس و 

« . يریگب رادنید  رسمه  هک  داب  وت  رب  ( 1 ( ؛ نیدلا تاذب  کیلع  : » دومرف دنک ، جاودزا  تساوخ  یم  هک  یصخش  هب  (ص ) ربمایپ

هک یسک  دراذگ و  یم  او  شدوخ  لاح  هب  ار  وا  دنوادخ  دنک ، جاودزا  شتورث  رطاخ  هب  ینز  اب  هک  یسک  : » دومرف يرگید  دروم  رد 
، دنک جاودزا  وا  اب  شنامیا  نید و  رطاخ  هب  هک  یسک  .دید  دهاوخ  دنیاشوخان  روما  وارد  دنک ، جاودزا  ینز  اب  ییابیز  رطاخ  هب  طقف 
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(2 « .) درک دهاوخ  مهارف  شیارب  ار  تازایتما  نآ  همه  دنوادخ 

نابز شوخ  فرح و  شوخ  بوخ ، قالخا  تباجن ، ایح ، باجح ، تفع ، دشاب : لیذ  تافـص  ياراد  هک  تسا  نیا  هب  ندوب ، راد  نید 
راک فارـسا  ندوب ، رادـهگن  وربآ  نتـشاد ، ادـخ  زا  سرت  (ص ،) ربمایپ تیب  لها  نآرق و  هب  دـنم  هقالع  تاجانم ، زامن و  لـها  ندوب ،

 … ندوبن و

یقلخ شوخ  ییور و  هدـنخ  اـهنت  بوخ  قـالخا  زا  روظنم  .تسا  رـسمه  يارب  یـساسا  مزـال و  ياـه  یگژیو  زا  بوـخ  قـالخا   - 2
.تسا ندومن  كاپ  بیذهت و  ار  سفن  نتشاد و  یمالسا  قالخا  يانعم  هب  هکلب  تسین ،

هک یسک  اب  ( 3 (؛ ریبک داسف  ضرالا و  یف  هنتف  نکت  اولعفت  نا ال  هوجّوزف و  هنید  هقلُخ و  نوضرت  نم  مکءاج  اذا  : » دومرف (ص ) ربماـیپ
« . دمآ دهاوخ  دوجو  هب  نیمز  رد  یگرزب  داسف  هنتف و  دینکن ، نینچ  رگا  .دینک  جاودزا  دشاب ، دنسپ  دروم  شنید  قالخا و 

: دومرف ترضح  مهدب ؟ وا  هب  ار  مرتخد  ایآ  .تسا  قالخا  دب  هک  هدمآ  يراگتـساوخ  مرتخد  يارب  درک : لاؤس  (ع ) اضر ماما  زا  يدرف 
« . هدن وا  هب  ار  ترتخد  تسا ، قالخا  دب  رگا  ( 4 (؛ قلُخلا یئیس  ناک  نا  هجّوزت  «ال 

یکبـس و نتـشاد ، نظءوس  يزوت ، هنیک  ییافو ، یب  ندوب ، بدا  یب  رـسمه ، هب  تبـسن  ربکت  یگدندکی ، تجاجل و  دب ، قالخ  هنومن 
.تسا ندوب  مشچ  دب  ندوبن و  تبحم  اب  یبات ، یب  یتیفرظ و  مک  یگزره ،

یکاپ و تباجن و  روظنم  هکلب  تسین ، یعامتجا  تیعقوم  تورث و  ترهـش و  یگداوناخ ، تفارـش  زا  روظنم  یگداوناخ : تفارـش  - 3
رد .لسن  کی  داجیا و  لیماف  هداوناخ و  کی  اـب  دـنویپ  اـب  تسا  يواـسم  درف  کـی  اـب  جاودزا  اریز  تسا ، نیفرط  یگداوناـخ  نیدـت 

لوقعم رسمه  باختنا  جاودزا و 
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: دومرف (ص ) ربمایپ اذل  .مرادـن  شا  هداوناخ  راک  هب  يراک  منک و  یگدـنز  درف  نیا  دوخ  اب  مهاوخ  یم  نم  دـیوگب : ناسنا  هک  تسین 
اـه و نژ  هـفطن و  اریز  یهد ، یم  رارق  اـجک  رد  ار  تدـنزرف  هـک  رگنب  کـین  ساـسد ؛ قرعلا  ناـف  كدـلو  عـضت  یــش  يأ  یف  رظنا  »

« . دراذگ یم  ریثأت  دوش و  یم  لقتنم  هاوخان  هاوخ  یثرا ، تایصوصخ 

(5 « .) دنوش یم  ناشیاه  ییاد  دننام  هیبش و  نادنزرف ، اریز  دینیزگ ، یم  رب  يرسمه  هب  ار  یسک  هچ  دیرگنب  : » دومرف (ص ) ربمایپ

هزبس زا  ءوسلا ؛ تبنم  یف  ءانـسحلا  هءرملا  لاق : نمدلا ؟ ءارـضخ  ام  و  هللا : لوسر  ای  لیق  نمدلا  ءارـضخ  مکایا و  : » دومرف ترـضح  زاب 
يدیلپ هداوناخ  رد  هک  ییابیز  نز  دومرف : تسیچ ؟ ناتدوصقم  دندیـسرپ : .دـینک  زیهرپ  دوشیم ، زبس  اه  هلبزم  يور  هک  یگنـشق  ياه 

(6 (.) روط نیمه  زین  رسپ   ) دشاب هدرک  دشر 

يرهاظ هفایق  یناسنا ، رگا  .دراد  ییازس  هب  ریثأت  ییوشانز  یگدنز  تداعس  ینیریـش و  رد  تسا و  زایتما  کی  زین  ییابیز  ییابیز :  - 4
داریا هناهب و  وا  زا  دنک و  افج  متس و  وا  هب  هتساوخان  روط  هب  تسا  نکمم  دشاب ، هتشادن  تسود  ار  وا  ددنـسپن و  ار  شرـسمه  مادنا  و 

.دهد يرگید  هب  لد  جاودزا  زا  دعب  یتح  ای  دیامن  خلت  وا  رب  ار  یگدنز  دریگب و 

نوصم دسافم  تافارحنا و  زا  ات  دننک  اضرا  عابـشا و  ار  رگیدـکی  دـنیارایب و  مه  يارب  ار  دوخ  هک  تسا  هدـش  شرافـس  نارـسمه  هب 
.دننامب

تالیـصحت قالخا و  رکف و  گـنهرف و  ناـمیا و  نید و  داوس و  ملع و  رد  ییاـتمه  بساـنت و  تیخنـس و  ندوب : رگیدـمه  وفک   - 5
رتخد تایحور  ردق  ره  (7) .دوب دهاوخ  رت  مک  یگداوناخ  تالکشم  دشاب ، رتشیب  بسانت  تاهج  یمامت  رد  رگا  لام  نس و  یملع و 
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صخـش اب  دیاب  رادنید  رتخد.دوب  دهاوخ  رادروخرب  يرت  شیب  ماکحتـسا  زا  ود  نآ  جاودزا  دنویپ  دشاب  رتکیدزن  رگیدـکی  هب  رـسپ  و 
درف.تشاد دـنهاوخ  يریگ  رد  كاکطـصا و  رگیدـکی  اـب  يدراوـم  رد  یعیبـط  روـط  هب  نید  یبو  رادـنید  اریز  دـنک  جاودزا  رادـنید 

یتقو هک  تسا  هداد  ناشن  هبرجت  نینچ  مه.دننک  كرد  ار  رگیدکی  ات  دنک  جاودزا  هدناوخ  سرد  صخش  اب  دیاب  مه  هدرک  لیـصحت 
يدـننامه هتبلا.دوش  یم  لزلزت  راچد  هداوناخ  ماکحتـسا  دـنچ  ینایلاس  تشذـگ  زا  سپ  دـشاب  داـیز  رـسپ  رتخد و  نیب  نس  فـالتخا 

.تسا مزال  یبسن  يدننامه  یلو  دوب ، یساوسو  رسمه  باختنا  رد  دیابن  تسین و  ریذپ  ناکما  لماک 

زا ناوت  یم  دریگ و  یم  رارق  مود  هتـسد ي  رد  تسا  دارفا  تیعقوم  هقیلـس و  هب  طوبرم  رتشیب  هک  يرگید  لئاسم  رایعم و  اه و  كالم 
.ندوب نابز  مه  ای  ندوب  يرهش  مه  ای  ندوب  داژن  مه  دننام : درک  رظن  فرص  نآ 

: اه تشون  یپ 

ص 30. ج 14 ، لئاسو ،  - 1

ص 31. ج 14 ، لئاسو ،  - 2

ص 51. نامه ،  - 3

ص 235. ج 100 ، راحب ،  - 4

ص 37. ،ج 29 ، رهاوج  - 5

هعیشلا ج20 ص48 لیاسو  -6

.تافاضا صیخلت و  اب  رسمه ، باختنا  ناناوج و  يرهاظم ، ربکا  یلع  - 7

یعقاو تبحم 

؟ تسا يو  اب  طقف  دراد و  رتخد  هب  تبسن  تبحم  هقالع و  قشع و  شدوجو  رسپ  کی  هک  میمهفب  اجک  زا 

: دوش یم  یشان  تهج  ود  زا  لکشم  .تسا  لکشم  ناوج  نارتخد  يارب  صوصخ  هب  هلئسم  نیا  ندیمهف 

.رسپ هب  طوبرم  يرگید  دوش و  یم  رتخد  هب  طوبرم  تهج  کی 

قشع و راهظا  اب  تسا ، دیدش  هناقداص و  فیطل ، قیقر ، وا  رد  فطاوع  تاساسحا و  نوچ  هک  تسا  لکشم  تهج  نیا  زا  رتخد  يارب 
، دریگ یم  رارق  ریثأت  تحت  دوز  رسپ ، طسوت  یتسود 
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.دشاب هتشاد  دوبمک  ای  دیامن ، دوبمک  ساسحا  ناتسود  نایم  ای  هعماج ، ای  هداوناخ  رد  یفطاع  رظن  زا  رگا  صوصخ  هب 

.دبای هار  وا  نورد  قمع  هب  دشاب و  هتشاد  رسپ  هقالع  قشع و  زا  یتسرد  تواضق  دناوتن  هک  دوش  یم  بجوم  نتفرگ ، رارق  ریثأت  تحت 

دـنراد و طابترا  يرارقرب  هب  لیامت  یـسنج  شـشک  هزیرغ و  رطاخ  هب  نارـسپ  بلغا  .تسا  نارـسپ  یگتخاـس  ياـهراتفر  رگید  تهج 
نیا ناش  نخـس  نیلّوا  لّوا ، طابترا  رد  نارـسپ  همه  .دـننک  یم  یتسود  قشع و  راهظا  دـنبای ، تسد  رتهب  فدـه  نیا  هب  هک  نیا  يارب 

.دشاب تسرد  اهنآ  همه  دناوت  یمن  ًانئمطم  اما  درادن ، هطبار  ای  قشع ، هقالع و  وا  زا  ریغ  یسک  هب  تسا و  هدش  وا  قشاع  اهنت  هک  تسا 

اه یتسود  راهظا  رد  طابترا ، داجیا  اهنآ و  هب  ندش  رت  کیدزن  هچره  نارتخد و  ساسحا  یفطاع و  فعض  هطقن  زا  یهاگآ  اب  نارسپ 
.دنزاس یم  دوخ  قشاع  هتفیرف و  ار  نارتخد  ًابلاغ  دنرب و  یم  راک  هب  ییاهدنفرت  اه  قشع  و 

: تخانش حیحص  راکهار  اما 

هک تسا  نآ  تقادص  تخانش  هار  نیرتهب 

راک لحم  یگدنز و  لحم  ای  رسپ  ای  دوخ  ناتسود  هداوناخ ، میقتـسم ، ریغ  هار  زا  .دننکن  مادقا  تخانـش  يارب  ناشدوخ  نارتخد ، ًالّوا :
.دننک بسک  ار  یهاگآ  نیا  و … 

.دشاب هتشادن  ار  رتخد  هب  دوخ  ندرک  کیدزن  طابترا و  ندرک  ینالوط  رد  یعس  رسپ  مود :

ار طابترا  دهاوخب  يراگتـساوخ  هدعو  اب  هک  نیا  هن  دنک ، يراگتـساوخ  هب  مادقا  تصرف  نیلوا  رد  رـصتخم ، هیلوا و  ییانـشآ  زا  سپ 
.دُربب طابترا  دوز  شدوخ  تشادن ، ار  جاودزا  طیارش  رگا  .دنک  رت  کیدزن 

جاودزا هراختسا 

؟ تسیچ نآ  دروم  رد  نم  هفیظو  دب  یهاگ  دیآ و  یم  بوخ  یهاگ  هک  نیا  هب  هجوت  اب  جاودزا  دروم  رد  هراختسا 

يانعم هب  هراختسا 
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اب ماجنا  نآرق و  رب  لأفت  هب  اه  دعب  هراختسا  هملک  .دناسرب  ریخ  یکین و  هب  ار  وا  هک  دهاوخب  دنوادخ  زا  ناسنا  ینعی  تسا ؛ ریخ  بلط 
زا يرایسب  هنافسأتم  دنمهف و  یم  ار  لأفت  لمع  هراختسا  زا  مدرم  .تسا  هدش  حلطصم  عاقرلا ) تاذ  هراختـسا   ) رگید وحن  هب  ای  حیبست 

نیا دـمآ ، دـب  ای  بوخ  هراختـسا  مکح  رگا  ایآ  درک ! هراختـسا  تسیاب  یم  یعقاوم  هچ  رد  تسیچ و  هراختـسا  هک  دـنناد  یمن  ناشیا 
یپ رد  یبقاوع  هک  نآ  ای  دشاب  نآ  بقاوع  رظتنم  دیاب  درک  لمع  هراختسا  هجیتن  هیلع  یـسک  رگا  ینعی  ریخ ؟ ای  تسا  روآ  مازلا  مکح 

؟ تشاد دهاوخن 

نوچ یگدنز  داعبا  مامت  رد  لقع  .دـنک  ادـیپ  تاجن  تملظ  یهارمگ و  زا  دـناوتب  لقع  کمک  اب  هک  دـیرفآ  لقاع  ار  ناسنا  دـنوادخ 
.درب یم  نیب  زا  ار  تلاهج  هدرک و  یناشفارون  هک  تسا  یتیاده  غارچ 

لقع جاودزا ، يارب  ًالثم  دـهاوخب ، رظن  نآ  زا  هدرک و  مکاح  ار  دوخ  لقع  ادـتبا  يراک  ره  رب  میمـصت  ماگنه  رد  تسیاب  یم  نیاربانب 
.دشاب رادروخرب  نامیا  قالخا و  زا  هدوب و  یگداوناخ  تلاصا  ياراد  هک  نیزگرب  يرسمه  يارب  ار  يدرف  دیوگ : یم 

درک و روک  ار  وا  قشع  نیا  سکع و  رب  ای  دـش  يرتخد  قشاع  يرـسپ  رگا  سپ  دـنادن ؟ هک  تسیک  .تسا  یناگمه  عوضوم  نیا  مهف 
یگدنز دوش و  یمن  هدید  یگدنز  نیارد  تینالقع  زا  يا  هولج  رگید  تسـشن ، ورف  قشع  شطع  هک  نآ  زا  سپ  دـش ، شومارف  لقع 

زا دعب  رگا  لاح  .تسا  تروشم )  ) هراشتـسا قیقحت و  زا  دعب  هشیمه  هراختـسا  .دش  دـهاوخ  راوگان  ياهدـمایپ  ثداوح و  شوختـسد 
ییاه هیواز  زونه  دربن و  ییاج  هب  هار  لقع  زین  تروشم 
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هدرک هعجارم  یملاع  صخش  هب  یمگردرس ، زا  تاجن  رطاخ و  نانیمطا  يارب  تروص  نیا  رد  تسا ، هدنام  هتخانـشان  هک  دراد  دوجو 
.دیآ نوریب  بارطضا  تریح و  زا  ینامسآ ، باتک  نیا  ییامنهار  اب  ات  دنز  لأفت  نآرق  هب  هک  دنهاوخ  یم  وا  زا  و 

رد ربمایپ ! يا  رمألا ؛ یف  مه  رواش  و  : » دـیامرف یم  نآرق  .دراذـگب  کـش  بارطـضا و  عفر  رد  يرایـسب  ریثأـت  دـناوت  یم  زین  تروشم 
(1 « .) نک تروشم  نانآ  اب  اهراک 

یناسک اب  تروشم  زا  سپ  لباقم و  فرط  نیدت  قالخا و  زا  صحفت  قیقحت و  زا  دعب  دـیاب  هراومه  جاودزا  رما  رد  هراختـسا  نیاربانب 
هب يزاین  داد ، رارق  دییأت  دروم  ار  صخش  تروشم ، لقع و  رگا  تسا  یهیدب  .دریگب  تروص  دنتسه ، لئاسم  نیا  رد  رظن  بحاص  هک 

.درک هراختسا  ناوت  یم  دوب ، دیدرت  ياج  رگا  یلو  تسین ، هراختسا 

قیقحت  » هک دیا  هتـشون  هچنآ  هب  هجوت  اب  .درک  هراختـسا  دیابن  رتشیب  تبون  کی  دـش ، هراختـسا  هب  زاین  رگا  تروشم  قیقحت و  زا  سپ 
هقدص نداد  اب  .دییامن  مادقا  دینک و  لّکوت  ادخ  رب  دیاب  تسین و  هراختسا  هب  يزاین  نیاربانب  درادن » دوجو  یلکشم  چیه  مدید  مدرک ،

.دروآ یمن  دوجو  هب  یلکشم  ادخ  تساوخ  هب  ندرک  لمع  هراختسا  فالخ  رب  ادخ ، رب  لّکوت  و 

*****

: اه تشون  یپ 

هیآ 159. ( 3) نارمع لآ  . 1

ندرب وربآ 

؟ دنریگ یم  يا  هجیتن  هچ  اهرتخد  ندرب  وربآ  زا  اهرسپ  امش  رظن  هب 

.دـنراد رارق  لکـشم  نیا  ضرعم  رد  اـهرتخد  همه  هـن  دنتـسه و  اـهرتخد  تیـصخش  ریقحت  ندز و  هبرـض  ددـص  رد  اهرـسپ  هـمه  هـن 
تناتم و یعامتجا ، ياهراتفر  رد  دـنا و  هدرک  هتـسارآ  یهلا  ياوقت  دای و  اب  ار  ناش  نطاب  باجح و  اب  ار  شیوخ  رهاـظ  هک  ینارتخد 

یناسنا راقو 
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.دنریگ یم  رارق  رتمک  ای  دنریگ  یمن  رارق  هدولآ  نارسپ  کلتم  ضرعم  رد  دننک ، یم  ظفح  ار  دوخ  یمالسا  و 

اوقت و ادـخ و  زا  ندوب  رود  لیـصحت و  لحم  راک ، لحم  ناتـسود ، یگدولآ  ای  یگداوناـخ  تیبرت  فعـض  لـیلد  هب  هدولآ  ياهرـسپ 
يا هنوگ  هب  دوخ ، ياهراتفر  سابل و  عوناـب  ًـالومعم  هک  دـنیآ  یم  رب  ینارتخد  رازآ  تیذا و  ددـص  رد  مالـسا ، شخب  تاـیح  میلاـعت 
ددص رد  اهنت  هکلب  دنتـسین ، یـصاخ  هجیتن  فده و  لابند  دارفا  هنوگ  نیا  .دـننک  یم  مالعا  کلتم  ندینـش  يارب  ار  شیوخ  یگدامآ 
نانیا .دننک  یم  یبایزرا  شیوخ  ینارسوه  ياضرا  تهج  ار  نانآ  یگدامآ  نازیم  نارتخد ، شنکاو  اب  دنا و  ینارسوه  ییوج و  تذل 

قشع و راهظا  غورد  هب  ًالومعم  دـنراد و  طابترا  رفن  نیدـنچ  اـب  ناـمزمه  یهاـگ  دـنور و  یم  يرگید  رتخد  غارـس  هب  یتدـم  زا  سپ 
درادن طابترا  یسک  اب  امش  زا  ریغ  هب  دنیوگ  یم  دننک و  یم  هقالع 

؟ دوش هتسکش  تراتفر  اب  هن  دنک و  هدافتسا  ءوس  وت  قالخا  زا  هن  هک  دوش  دروخرب  دیاب  هنوگچ  هلاس  هدفه  ناوج  کی  اب 

ردام و ردـپ و  هب  طوبرم  ای  دـیتسه ، رتخد  کی  هک  تسا  ناتدوخ  هب  طوبرم  یلاؤس  اـیآ  .تسین  فافـش  تاـهج  یخرب  زا  لاؤس  نیا 
؟ ناوج کی  هب  تبسن  رتگرزب 

.دراد يا  هناگادج  ياه  خساپ  اه ، ضرف  زا  کی  ره  هک  تسا  نشور  رتخد ؟ ای  تسا  رسپ 

هب يا  همطل  دوب  بظاوم  دـیاب  دـهد ، یم  ناـشن  شنکاو  زیمآرهق  دروخرب  ربارب  رد  تسا و  ریذـپ  بیـسآ  ناوـج ، حور  هک  اـج  نآ  زا 
دنک یم  ساسحا  .دننک  لرتنک  ار  وا  درادن  تسود  ناوج  .تسا  یناوج  هرود  یگژیو  زا  یبلط  لالقتسا  .دوشن  دراو  دارفا  تیـصخش 

ارآ و لیمحت  زا  دیاب  سپ  دنک ، لمع  لقتسم  يدرف  لثم  دوخ ، دروم  رد  دهاوخ  یم  ور  نیا  زا  هدش ، گرزب 
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.درک يراددوخ  ناوج  هب  دیاقع 

لـصا .تسا  یناـسنا  طاـبترا  يرارقرب  لوصا  نیرت  مهم  زا  وا  هبناـج  همه  زاـین  هب  هجوت  قوقح و  هب  مارتـحا  ناوـج ، ندرمـش  مرتـحم 
.دوش تیاعر  دیاب  لاح  همه  رد  مارتحا  شریذپ و 

هب نارگید  اب  طباور  رد  هک  یمهم  لصا  نیا  ربانب  درک ، حرطم  ار  ناوج  فعـض  طاـقن  میقتـسم  ریغ  روط  هب  تسا ، مزـال  يدراوم  رد 
دوشن تلذ  رب  لمح  امش  عضاوت  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  دیاب  دروخرب  ینعی  تسا ؛ سفن  تزع  دریگ ، رارق  رظن  دروم  دیاب  ناناوج  هژیو 

لاح نیع  رد  .دوش  دراو  یبیسآ  وا  سفن  تزع  هب  هک  دشابن  حیرص  دنت و  نانچ  نآ  یفرط  زا  .ددرگ  هدافتـسا  ءوس  امـش  قالخا  زا  ات 
اهزرم سپ  .دیامن  مالعا  نارگید  هب  ار  دوخ  رظن  دناوت  یم  تسا ، هریغ  تقادص و  بدا ، راقو ، دننام  یمالـسا  بادآ  دنبیاپ  ناسنا  هک 

؛ یحول هداـس  هن  یـسفن ،، شوخ  تنوشخ ؛ هن  تیعطاـق ، تلذ ؛ هن  عضاوت  .درک  دروخرب  حیحـص  ياـهرایعم  قبط  تخانـش و  دـیاب  ار 
چم هن  داـشرا ، يرگاـشفا ؛ ییوج و  ماـقتنا  هن  تیادـه ، يزوسلد و  ساوـسو ؛ یطارفا و  تیـساسح  هن  تبقارم ، تلاـخد ؛ هن  تراـظن ،

.يریگ

راگتساوخ

ار یمود  مهاوخ  یمن  تفرگ ، ما  هداوناخ  زا  در  باوج  دمآ ، يراگتـساوخ  هب  یکی  .مدوب  تسود  لاس  هس  ات  ود  تدـم  هب  رفن  ود  اب 
هقالع و ات  دنام  یمن  یقاب  يزیچ  جاودزا ، زا  سپ  مرظن  هب  .ما  هدرک  در  نونک  ات  ار  راگتـساوخ  دنچ  رطاخ  نیمه  هب  مهدـب ، تسد  زا 

؟ منک هچ  لاح  .دنامب  یقاب  قشع 

: خساپ

تبثم لکـش  هب  دیاب  یگدنز  ياه  تیعقاو  اب  .تشاد  دهاوخن  يدنمدوس  بولطم و  هجیتن  تلاح ، نیا  رب  امـش  ندـنام  یقاب  ام  رظن  هب 
.دییامن دروخرب 

رادروخرب رایسب  تیمها  زا  هدنیآ ، یگدنز  میسرت  هداوناخ و  لیکشت  جاودزا و  عوضوم 
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.تفرگ هدیدان  ار  لقع  شقن  دز و  مقر  فطاوع  ساسحا و  ساسا  رب  ًافرص  ناوت  یمن  ار  عوضوم  نیا  تسا و 

رب امـش  زورما  میمـصت  .تخاس  دهاوخ  نایامن  رتشیب  ار  دوخ  یگدنز  ياه  تیعقاو  هدش و  رت  قیقر  ساسحا  یتدم ، تشذـگ  زا  سپ 
.درادن دوجو  تشگزاب  هار  دیامن و  بیسآ  راچد  زین  ار  نات  هدنیآ  یگدنز  دناوت  یم  لد  ياه  هتساوخ  ساسا 

لمأت و یمک  اب  زین  ناتدوخ  ًانئمطم  تسین و  موهفم  ام  يارب  ًاعقاو  ینک ، انب  وربا  مشچ و  ساسا  رب  ار  یگدـنز  ماـمت  یهاوخب  هک  نیا 
هک تسا  وربور  يرایسب  ياه  بیسآ  اب  تسد ، نیا  زا  ییاه  قشع  اه و  یتسود  .دینک  یم  دییأت  ار  ام  نخـس  لقع ، هوق  نداد  تلاخد 

کی زا  اریز  دریگ ؛ یمن  لکـش  یگدـنز  ياه  تیعقاو  اب  قباطم  اه  یتسود  اه و  قشع  عون  نیا  .میرادـن  ار  اهنآ  یلیـصفت  نایب  دـصق 
هک دـیراد  رارق  ینـس  رد  .تسا  یگتخاس  يرهاظ و  اه  راـتفر  رگید  فرط  زا  دوش و  هتفرگ  هدـیدان  اـه  بیع  دوش  یم  بجوم  فرط 

دینک نوریب  نات  نهذ  زا  ار  دیعس  رکف  تسین ، دنمدوس  ناتیارب  یفیلکت  الب  عضو  .دیریگب  ار  نات  یگدنز  مهم  یساسا و  میمصت  دیاب 
یتسود رد  دراد و  تسود  ار  امش  زین  وا  رگا  دواد )  ) دیراد شتسود  هک  سک  نآ  .دیریگب  میمـصت  رتهب  رگید  دراوم  يارب  دیناوتب  ات 

يراگتـساوخ يارب  هک  دینامهفب  وا  هب  يا  هنوگ  هب  دیاب  دیناد ، یم  بسانم  یگـشیمه  یگدنز  جاودزا و  يارب  ار  وا  دراد و  تقادـص 
(. تسا رتهب  دییوگب ، وا  هب  میقتسم  ریغ  روط  هب  رگا   ) .دیامن مادقا 

تسرد عرـش  رظن  زا  زین  نات  یتسود  هطبار و  رارمتـسا  هک  دیراد  یهاگآ  عوضوم  نیا  رب  ًامتح  دیتسه ، يدقتعم  ناسنا  هک  امـش  هتبلا 
دوش متخ  ییاهاج  هب  اسب  هچ  دیریگب ، هدیدان  ار  یعرش  لیاسم  دیناوت  یمن  تسین و 
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تسا نکمم  صخـشم  نشور و  يا  هدنیآ  میـسرت  نودب  اه  یتسود  عون  نیا  .دیتشادن  ار  نآ  راظتنا  ای  دیدرک ، یمن  ار  نآ  روصت  هک 
.دوش ور  هب  ور  زین  یناور  یعامتجا و  ياه  بیسآ  اب 

نآ بیـسآ  نیلوا  اریز  دـینک ، دروخرب  تجاـجل  تروص  هب  هلئـسم  نیا  اـب  هک  دوش  ثعاـب  دـیابن  دیعـس )  ) لّوا راگتـساوخ  ندرک  در 
.تسا ناتدوخ  هجوتم 

نیا ناوت  یم  دشاب ، دایز  دواد  رد  تبثم  ياه  یگژیو  طیارـش و  ًاعقاو  رگا  اما  دریگ ، رارق  هجوت  دروم  دـیاب  زین  جاودزا  نس  فالتخا 
لیلد چـیه  زین  دواد  فرط  زا  ندینـش  در  باوج  لاـمتحا  .تسا  رتـهب  دـشاب ، رتـمک  نس  فـالتخا  هچ  رگا  تفرگ ، هدـیدان  ار  هلئـسم 

.دشاب دناوت  یمن  نات  یفیلکت  الب  يارب  یهجوم 

( نآ یعرـش  هجو  زا  رظن  فرـص   ) دـشاب نایم  رد  یجاودزا  حرط  هکنآ  یب  ار  یتسود  عون  نیا  همادا  میراد ، هک  رایـسب  ياه  هبرجت  اب 
نآ ندرک  هدروآرب  یسنج و  زاین  .دنامب  یقاب  تلاح  نیا  رب  ینالوط  تدم  دناوت  یمن  درم  کی  اریز  میناد ، یمن  نات  حالص  هب  ًالـصا 

بسانم جاودزا  يارب  ار  وا  هک  یتروص  رد  .دیامن  اضرا  نارگید  اب  ار  یـسنج  زاین  درم  نآ  هکنآ  رگم  تسا ، مهم  رایـسب  نادرم  يارب 
، بسانم راگتساوخ  نتشاد  تروص  رد  دییامن و  عطق  ار  هطبار  دشاب ، ور  هبور  رگید  عناوم  اب  ای  دشابن ، جاودزا  وا  دصق  ای  دیناد ، یمن 

.دیهاوخ یمن  هک  دـیهد  نت  یعـضو  هب  دـییامن و  در  ار  بسانم  ياهراگتـساوخ  ای  دـیرذگب  جاودزا  نس  زا  اسب  هچ  .دـییامن  جاودزا 
.دراد دوجو  يدایز  ياه  هنومن  دش ، نایب  هک  يدراوم  مامت  يارب 

ساسا رب  ار  هقالع  قشع و  ًالّوا  اریز  تسین ؛ هنادنمدرخ  ًالصا  دنام ، یمن  یقاب  قشع  راهظا  يارب  يزیچ  جاودزا  زا  سپ  هک  روصت  نیا 
ار نارگید  اب  طابترا  ًایناث  تسا ؛ اطخ  ندرک  فیرعت  یسنج  زاین 
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، قشع تیاهن  اریز  تسا ، قشع  ساسحا و  نتفرگ  يزاب  نمـض  رد  .نید  هن  دنک و  یم  دـییأت  لقع  هن  ندوب ، هقوشعم  تروص  هب  طقف 
.دیشاب يا  هچیزاب  هک  نیا  زج  درادن ، انعم  درم  کی  يارب  دشاب ، هتشاد  انعم  امش  يارب  رگا  لصو  یب  قشع  ضرف  تسا و  لصو 

ندرک ناحتما 

؟ درادن ضرغ  دصق  تسا و  هدیمهف  یناسنا  میمهفب  ات  مینک  ناحتما  يروطچ  ار  رسپ  کی  دیاب 

یـسک هچ  دشاب  هتـشاد  ار  هتـسیاش  رـسمه  کی  ياهرایعم  تیحالـص و  هک  يرـسپ  دینادب  هک  تسا  نیا  هدیمهف »  » زا ناتروظنم  دبال 
؟ میهد صیخشت  ار  وا  یهار  هچ  زا  تسا و 

رد رادم  رارق و  رتخد  اب  .دنک  یمن  رتخد  اب  ینارـسوه  ینابایخ و  طابترا  يرارقرب  رد  یعـس  هدـیمهف ، رـسپ  هک  تسناد  دـیاب  ادـتبا  رد 
رظن دروم  رتخد  زا  هک  تخانـش  زا  سپ  .درادن  ندز …  نفلت  ای  اه ، طابترا  سامت و  ندرک  ینالوط  رد  یعـس  دراذگ و  یمن  ییاهنت 

اما .دنک  یمن  تمحازم  داجیا  ای  دهد ، یمن  همادا  ار  طابترا  تشادن ، ار  يراگتـساوخ  طیارـش  رگا  دنک و  یم  مادقا  يراگتـساوخ  هب 
؟ تسا بسانم  هتسیاش و  يرسمه  وا  هک  دیمهف  دیاب  هنوگچ  دومن ، مادقا  يراگتساوخ  يارب  رگا 

قیبطت یبایزرا و  تخانش و  ياهراکهار  ای  قادصم  نییعت  مود  ماگ  تسا و  هتسیاش  رـسمه  کی  ياه  یگژیو  تخانـش  تسخن  ماگ 
.تسا اه  قادصم  رب  اهرایعم 

یفاک یـسررب  تقد و  رـسمه ، باـختنا  هلحرم  رد  هک  تسا  نآ  قفوم  جاودزا  کـی  زا  ندـش  رادوخرب  يارب  ماـگ  نیرترثؤم  نیلوا و 
.دریگ ماجنا  حیحص  ياهرایعم  هب  هجوت  اب  یهاگآ و  يور  زا  رسمه  شنیزگ  دریگ و  ماجنا 

: زا دنترابع  اهرایعم  زا  یخرب 

نامیا  1

رگا یتح  دنتسه ، ینامیا  دهعت  دقاف  هک  یناسک  تسا  هداد  ناشن  هبرجت  .تسا  نامیا »  » لماع رسمه ، باختنا  رد  رایعم  نیرت  یساسا 

رسپ رتخد و  طباور  www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 212زکرم  هحفص 153 

http://www.ghaemiyeh.com


، دحاو تباث و  ياه  شزرا  نتشادن  لیلد  هب  كرتشم  یگدنز  لیکشت  زا  سپ  دنشاب ، هتشاد  ییانـشآ  مه  اب  اه  تدم  جاودزا  زا  شیپ 
.دلسگب مه  زا  اسب  هچ  هدش ، تسس  ناشدنویپ  یلماع  نیرت  کچوک  اب  ینورد ، مکحم  هناوتشپ  نتشادن  تلع  هب  زین 

یقالخا شوخ   2

تـشرد زیر و  راـک  ره  رد  هک  ینیبزیر  دارفا  .تسا  لکـشم  رایـسب  تیفرظ  مک  وخدـنت و  قالخادـب ، نشخ ، دارفا  اـب  ندرک  یگدـنز 
.دنرادن يرسمه  تیحالص  دننک ، لیمحت  دوخ  رظن  دنهاوخ  یم  دنریگ و  یم  لاکشا  داریا و  دننک و  یم  تلاخد 

یگداوناخ تلاصا   3

، دیاب نانآ  یقالخا  ياه  یگژیو  صاخـشا و  تایحور  تخانـش  يارب  ور  نیا  زا  دوش ، یم  تیبرت  ملاس  هداوناخ  رد  ملاس  ناسنا  ًابلاغ 
نسُح هب  هک  یتلیـضف  اب  كاپ و  هداوناخ  رد  هک  یناسک  یعامتجا  يونعم و  یقالخا ، تیـصخش  .دومن  هعلاطم  اهنآ  هداوناخ  دروم  رد 

يرتشیب تلاصا  قمع و  دنتـسه ، یلام  تواخـس  یناسفن و  تمارک  ياراد  دـنراد و  راهتـشا  مدرم  ناگیاسمه و  اـب  راـتفر  ترـشاعم و 
.دندامتعا لباق  رتشیب  تلع  نیمه  هب  و  دنراد ،

بوخ ناتسود   4

.تسا ناتسود  یعامتجا  يونعم و  یقالخا و  عضو  زا  یهاگآ  دارفا ، تخانش  ياه  هار  نیرتهب  زا  یکی 

هفرح لغش و   5

هک تسا  یـسک  بساـنم  رـسمه  : » دومرف (ع ) قداـص ماـما  تسا ، تیـصخش »  » رگناـیب يدودـح  اـت  دراد ، هک  يا  هفرح  لغـش و  عوـن 
(« . 1) دشاب اناوت  یگدنز  نیمأت  رب  نمادکاپ و 

تالیصحت  6

.دنشاب کیدزن  مه  هب  يداصتقا  یلام و  تیعقوم  یعامتجا و  يرکف  دشر  نازیم  تالیصحت ، حطس  رظن  زا 

يرهاظ تهاجو   7

.دشاب دنسپ  دروم  يدح  ات  زین  رهاظ  رظن  زا 

.تسا توافتم  هکلب  درادن ، رارق  حطس  کی  رد  قفوم  جاودزا  کی  داجیا  رد  يراذگریثأت  شزرا و  ظاحل  زا  اهرایعم  همه  ًالّوا :

، دتفا یم  قافتا  مک  رایسب  درف  کی  رد  لماک  روط  هب  اهرایعم و  همه  ققحت  ًایناث :
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رد ار  اهرایعم  زا  نازیم  هچ   » هک دیـسرپ  دوخ  زا  تسیرگن و  دوخ »  » رد دیاب  ءادتبا  صوصخ  هب  اهنآ  یبسن »  » تروص هب  دیاب  نیا  ربانب 
»؟ ما هدرک  داجیا  مدوجو 

یبایزرا تخانش و  ياه  هار 

ناتـسود و یگداوناـخ و  عضو  یـسررب  هب  دوخ  هداوناـخ  يراـکمه  اـب  صخـش  هک  تسا  نیا  تخانـش  قـیقحت و  حیحـص  ياـه  هار 
یقاب یماهبا  رگا  .دنک  وج  سرپ و  وا  طیارش  ریاس  یقالخا و  عضو  هراب  رد  انشآ ، نیما و  صاخشا  زا  هتخادرپ ، لباقم  فرط  نایانشآ 

.تسین اطخ » نومزآ و   » نادیم نیا  هک  دنک  يراددوخ  وا  اب  يرسمه  نامیپ  نتسب  زا  دشن ، زارحا  وا  یگتسیاش  دنامب و 

هـسلج دنچ  ای  کی  رد  دنراد ، مه  اب  جاودزا  دصق  هک  يرـسپ  رتخد و  تسا  هداد  هزاجا  مالـسا  اه ، قیقحت  هجیتن  ندوب  تبثم  زا  سپ 
زا وگتفگ  هک  یطرـش  هب  دننک ، نایب  رگید  مه  يارب  دقع ، ندناوخ  زا  شیپ  فلتخم  لیاسم  رد  ار  دوخ  ياه  هاگدید  دننک و  وگتفگ 

.دشاب رتخد  ردپ  عالطا  اب  دشابن و  ینارسوه  يور 

*****

: اه یقرواپ 

ص 52. ج 14 ، هعیشلا ، لیاسو   1

هقالع زاربا 

؟ مراد تتسود  ییوگب  یسک  هب  تسا  دب  ایآ  تسیچ ؟ ندش  قشاع  مکح 

مالـسا رظن  زا  تسا ، هدـشن  عورـشمان  طباور  زاربا و  هب  رجنم  تسا و  یبلق  ساسحا  دـح  رد  هک  یماگنه  اـت  فلاـخم  سنج  هب  قشع 
هتـساخرب یقـشع  نینچ  هک  نیا  هب  هجوت  اب  اما  تسین  هانگ  دوخ  يدوخ  هب  مراد ، تسود  ار  وت  هک  نیا  نتفگ  تسین و  دودرم  مارح و 

زا سپ  یعیبـط ، روط  هب  دـنامن و  یقاـب  نتفگ  هلحرم  رد  هک  نآ  صوـصخ  هب  تسین ، لاکـشا  نودـب  تسا ، یـسنج  هزیرغ  ناـفوط  زا 
ددرگ و یم  جراخ  نّیعم ، ریسم  زا  هنافسأتم  .دریگ  یم  لکش  يرگید  طباور  قشع ، راهظا 
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.تسین لرتنک  لباق  يدعب  لحارم 

يارب هک  ینارـسپ  نارتخد و  ینعی  تسا ، یعامتجا  یناور  درکراک  ياراد  ام ، هعماج  رد  نارـسپ  نارتخد و  ياـه  یتسود  زا  يرایـسب 
ناوت یمن  درکراـک  نیا  اـب  یلو  دنتـسه ، نئمطم  یعاـمتجا  یناور و  هاـگیاپ  کـی  نتفاـی  لاـبند  هب  دـننک ، یم  باـختنا  یتسود  دوخ 

، دننک یم  وجتسج  دوخ ، نیب  یتسود  يرارقرب  قیرط  زا  نارسپ  نارتخد و  هک  يرطاخ  نانیمطا  .درک  نیمـضت  ار  اه  یتسود  رارمتـسا 
هب رگید  ياهرطاخ  نانیمطا  زا  يرایـسب  نداد  تسد  زا  تمیق  هب  رطاخ ، نانیمطا  نیا  هک  دـنرب  یم  یپ  نانآ  دـشک و  یمن  لوط  داـیز 

دریگ و تروص  هدومن ، نّیعم  عرـش  هک  یـصاخ  بوچراهچ  رد  قشع  راهظا  هنوگ  ره  تسا  مزال  نیا  رباـنب  1 ؛) « ) تسا هدمآ  تسد 
رایسب هکلب  تسین ، بیع  اهنت  هن  رسمه ، يارب  بوچراچ و  نیا  رد  یتسود  قشع و  راهظا  سپ  .تسا  جاودزا  صاخ ، بوچ  راهچ  نآ 

.تسا بولطم  هدیدنسپ و 

*****

ص 118. ناریا ، رد  رسپ  رتخد و  طباور  يدمحا ، رتکد   1

رهوش زا  تعاطا 

؟ تسا ردقچ  مالسا  رد  رهوش  زا  تعاطا  دودح 

هدرک حیرـصت  دیجم  نآرق  .دراد  تسرپرـس  ربهر و  هب  زاین  گرزب  عامتجا  دننامه  هک  تسا  یعامتجا  کچوک  دـحاو  کی  هداوناخ 
هتبلا ( 1 ".) دنتـسه نانز  روما  راد  هدهع  تسرپرـس و  نادرم  ءاسّنلا ؛ یلع  نوماّوق  لاجّرلا  : " تسا درم  هدهع  رب  هداوناخ  تیریدـم  هک 
نیا .تسا  تشیعم  نیمأت  یگدنز و  تیاده  روما و  هرادا  روظنم ، هکلب  تسین ، ییوگروز  دادبتسا و  تیریدم ، یتسرپرس و  زا  روظنم 

رب یتیریدم  رّکفت  هوق  هبلغ  یمسج و  يورین  یندب و  هینب  نتشاد  دننام : تسا  نادرم  یحور  یمسج و  تایـصوصخ  رطاخ  هب  تیعقوم 
.هفطاع يورین 

عقاو رد  قح و  نیا  رهَم ، تخادرپ  یگدنز و  ياه  هنیزه  تخادرپ  هب  تبسن  نادنزرف  نز و  ربارب  رد  وا  دهعت  یفرط  زا 
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، دنـشاب هتـشاد  زایتما  دوخ  نارهوش  رب  ینانز ، تسا  نکمم  هتبلا  .دشاب  وا  هدهع  رب  یتسرپرـس  هفیظو  هک  دهد  یم  وا  هب  ار  تیلوئـسم 
(2) .دریگ یم  رظن  رد  ار  یلک  ناسنا و  عون  هکلب  درادن ، رظن  دارفا  کت  کت  هب  نیناوق  یلو 

دیابن ریدم  اه  تیریدم  مامت  رد  .دنک  لمع  دوخ  هاوخلد  هب  دـناوتب  ات  تسین  يو  تسد  رد  نز  ندوب  ریـسا  يانعم  هب  درم  ندوب  ریدـم 
.دنادب تروشم  روش و  زا  زاین  یب  ار  دوخ 

: دنا هدرک  نّیعم  ار  رهوش  زا  نز  تعاطا  دودح  تایاور ، ساسا  رب  اهقف 

زا تعاطا  دـیاب  لزنم  زا  نز  جورخ  و  یـسنج ) ياه  يدـنم  هرهب   ) تاعاتمتـسا قلطم  رد  : " دـیوگ یم  هراـب  نیا  رد  هر ) ) ینیمخ ماـما 
بجاو روما  هک  ینز  .تسا  هدش  رکذ  عجارم  لئاسملا  حیـضوت  رد  هک  هدش  انثتـسا  يدراوم  رد  جورخ  هلئـسم  هتبلا  ( 3 ".) دشاب رهوش 
ثعاـب تسین ، بجاو  نز  رب  هک  يدراوم  رد  رهوش  زا  تعاـطا  كرت  یلو  تسا ، هزـشان  دـنکن ، تیاـعر  ار  رهوش  قوـقح  دوـخ و  رب 

، دوش یمن  یـسنج  روما  رد  یبایماک  هب  طوبرم  هک  رهوش  ياـه  هتـساوخ  هناـخ و  تامدـخ  زا  نز  رگا  نیارباـنب  .دوش  یمن  يو  زوشن 
(4) .دوش یمن  هدرمش  زوشن  دنک ، يراددوخ  باوختخر  ندرک  نهپ  نداد و  بآ  یتح  ای  يزپشآ  یطایخ ، ندرک ، وراج  دننام 

: اه تشون  یپ 

هیآ 34. ( 4  ) ءاسن . 1

.صیخلت اب  ص 370 ، ج 3 ، هنومن ، ریسفت  . 2

ص 75. هداوناخ ، ماکحا  یهگوم ، میحّرلادبع  . 3

ص 305. ج 2 ، هلیسولاریرحت ، . 4

یتسود دودح 

؟ تسا مادک  یتسود  دودح 

، دنک یمن  رپ  يرگید  زیچ  ار  زاین  نیا  یلاخ  ياج  تسا و  ناسنا  مهم  ياه  زاین  زا  یکی  ناتسود  یتسود و  هب  زاین  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
تقد دروم  هناتسود  طباور  یتسود و  ياه  هنیمز  دیاب 
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هب ینادب  رگم  نکم  یتسود  يردارب و  يدحا  اب  مرـسپ ! : " دومرف شنادـنزرف  زا  یکی  هب  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  ور  نیا  زا  .دریگ  رارق 
ار وا  شور  یتفاـی و  یهاـگآ  شلاوـحا  رب  بوـخ  نوـچ  دــنک و  یم  تساـخرب  تســشن و  يدارفا  هـچ  اـب  دور و  یم  ییاــهاج  هـچ 
[1 ".] یناسر يرای  وا  هب  یتسدگنت  رد  يراد و  زاب  اه  شزغل  زا  ار  وا  هک  دشاب  نیا  رطاخ  هب  وت  یتسود  .نک  یتسود  وا  اب  يدیدنسپ ،

نید و لها  رگا  .دیرگنب  شناتسود  هب  دیتخانـشن ، ار  وا  نییآ  نید و  دش و  مولعمان  امـش  رب  یـصخش  عضو  هاگره  : " دومرف ع )  ) یلع
[2 ".] تسا ادخ  نییآ  وریپ  زین  وا  دنا ، یهلا  نییآ 

عونمم ياه  یتسود 

مه نیـشنمه و  نانآ  اب  شاب و  هتـشاد  رظن  رد  ار  هتـسد  جـنپ  ! مدـنزرف دومرف " : دوخ  نارـسپ  زا  یکی  هب  ع )  ) داجـس ماما  وگغورد :  1
[3]1  ". تسا بارس  نوچ  هک  يوش  نیشنمه  وگغورد  اب  ادابم  وشم : هار  قیفر  راتفگ و 

[4 "] .دشورفب نآ  زا  رتمک  هب  ای  نان و  يا  همقل  هب  ار  وت  هک  يوش  نیشنمه  قساف  اب  ادابم  دومرف " : ترضح  نآ  قساف :  2

[5 ".] دنک یم  اهر  ار  وت  يوشب ك  دنمزاین  وا  یلام  کمک  هب  یتقو  اریز  يوش ، تسود  لیخب  اب  ادابم  : " دومرف لیخب :  3

[6 ".] دناسر یم  ررض  وت  هب  دناسرب ، يدوس  وت  هب  هک  نیا  يارب  اریز  يوش ، تسود  قمحا  اب  ادابم  : " دومرف نادان : قمحا و   4

نآرق ياج  هس  رد  ار  وا  نم  هک  اریز  نک ، يرود  هدرک ، عطق  ار  يدنواشیوخ  دنویپ  هک  یسک  اب  ینیشنمه  زا  دومرف " : .محر  عطاق   5
[7 ".] متفای نیرفن  نعل و  دروم 

نابز دب  هاگچیه  مدنزرف ! : " دومرف شدنزرف  هب  میکح  نامقل  .نابز  دب   6
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[8 ".] داد دهاوخ  تداهش  وا  هیلع  شحراوج  مادنا و  دوش و  هدز  رهم  شلد  رب  اریز  دهدن ، بیرف  ار  وت 

[9 ".] تسا تکرب  یب  سحن و  لهاج ، اب  ینیشنمه  مؤش ؛ لهاجلا  ْْهبحص  : " دومرف (ع ) نسح ماما  شدنزرف  هب  ع )  ) یلع ماما  لهاج :  7

تسپ و دنک ، ترشاعم  ناگیامورف  اب  هک  ره  [10 [؛ رّقح لاذنألا  طلاخ  نم  و  دومرف " : (ع ) نیسح ماما  هب  ترضح  نآ  ناگیامورف : - 8
". دوش ریقح 

هولج هک  تسا  ریشمش  دننامه  وا  اریز  ، ینک رارقرب  هطبار  یتسود و  راکهبت  راکدب و  صخش  اب  ادابم  : " دومرف (ع ) داوج ماما  رارشا :  9
[11 ".] تسا ابیزان  تشز و  شرثا  یلو  دراد ، ییابیز 

: بوخ ناتسود  اب  هطبار  ظفح 

ییاهنت و زا  رتهب  بوخ  تسود  : " تسا هدش  دیکأت  بوخ  ناتسود  اب  هطبار  يرارق  رب  هب  دوخ  دنزرف  هب  میکح  نامقل  ياهـشرافس  رد 
دوخ نمـشد  ار  سک  چیه  تسا و  مک  تسود  رازه  هک  نادـب  نک و  باختنا  دوخ  يارب  تسود  رازه  مدـنزرف ! .تسا  ینیـشن  هشوگ 

". تسا دایز  مه  نمشد  کی  اریز  زاسم ،

یمدآ نابیتشپو  هاگ  هیکت  نتسج  يرای  ماگنه  هب  ناتـسود  .نک  دایز  ار  تناتـسود  یناوت  یم  ات  : " دومرف (ع ) نینمؤملا ریما  نینچ  مه 
[12 ".] دنتسه

.دشاب بسانتم  ناسنا  یعامتجا  ياهدروخرب  بادآ و  دیاب  اه  یتسود  ماکحتسا  يارب 

: تسا مزال  يروما  تاعارم  هنیمز  نیا  رد 

، نارگید تیصخش  هب  مارتحا   1

، قلخ نسُح   2

ینیب و دوخ  هب  ادابم  : " دومرف هفینح  نب  دـمحم  شدـنزرف  هب  (ع ) نینمؤملاریما .دوش  یم  ناتـسود  ندـش  هدـنکارپ  بجوم  یقالخادـب 
". دنریگ یم  هرانک  وت  زا  مدرم  هتسویپ  دنام و  یمن  یقاب  تیارب  یتسود  چیه  تافـص  نیا  اب  اریز  يوش ، التبم  يربص  یب  یقالخادب و 

[13]

تشذگ وفع و  ریذپب و  دهاوخب  شزوپ  وت  زا  هک  ار  یسک  رذع  : " دومرف ع )  ) یلع تشذگ : وفع و  هیحور  نتشاد   3
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[14 ".] شاب اریذپ  زین  ار  نارگید 

، ینابز شوخ   4

، ناتسود يارب  يزوسلد   5

، نارگید رارسا  ظفح   6

.ناتسود هب  ندناسرن  رازآ  ملظ و   7

.دوش یم  اه  یتسود  يرادیاپ  تیبثت و  ثعاب  قوف  لماوع 

: یعقاو تسود 

تـسود دـیامرف : یم  هطبار  نیا  رد  ع )  ) یلع ماما.دـشاب  دـنب  ياـپ  یتسود  دودـح  هب  هک  تسا  یـسک  یعقاو  تسود  تاـیاور  رظن  زا 
بیاغ هک  یتقو  هدرک و  تشپ  وا  هب  اـیند  هک  یماـگنه  هب  دـنکن : شومارف  تلاـح  هسرد  ار  شتـسود  هکنیا  رگم  دوب  دـهاوخن  یعقاو 

(15) .گرم زا  سپو  تسا 

نالاسمه اب  هک  دراد  یم  نآ  رب  ار  ناوجون  ناوج و  ساـسحا  نیا  .تسا  ییاـهنت  ـألخ و  ساـسحا  غولب ، هرود  ياـه  یگژیو  زا  یکی 
هانپ اه و  یتسود  لیالد  زا  یکی  .دریگ  یم  لکـش  یعامتجا  زاـین  ساـسارب  هرود  نیا  رد  اـه  یتسود  سپ  دـنک ، رارقرب  طاـبترا  دوخ 

: دوش یم  تلفغ  زیچ  ود  زا  هراب  نیا  رد  هنافسأتم  .تسا  نانآ  تالکشم  تهباشم  نالاسمه ، هب  ندرب 

تسود یقطنم  باختنا   - 1

دریگ یم  لکش  فطاوع  يانبم  رب  رت  شیب  اه  یتسود  رایعم  دریگ و  یم  روش  هبذج و  هبنج  اه  یتسود  ینعی  یتسود ، رد  لادتعا   - 2
ایادـه و میدـقت  اب  یتسود  عون  نیا  .دـننک  یم  لمع  یطارفا  يا  هنوگ  هب  دوش و  یم  دروخرب  رتمک  یـشزرا  یقطنم و  ياه  هیاـپ  زا  و 
دشاب و ناشدوخ  هب  رـصحنم  قلعتم و  هراومه  تسود ، دنهد  یم  حـیجرت  ناتـسود  نیا  ًابلاغ  دـسر و  یم  جوا  هب  هناصلاخ  تاساسحا 
هک يوحن  هب  دراد ، صخـشم  دودـحم و  ینامز  یطارفا  ياه  یتسود  هتبلا  .دـشاب  هتـشادن  یتکراشم  یفطاع ، طابترا  نیا  رد  يرگید 

سپ تسا ، یگلاس  ات 18  رثکادح  نآ  ماود  یگلاس و  نوماریپ 12 و 13  نآ  عورش 
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(16) .ددرگ یم  هیفصت  حالطصا  هب  دنیشن و  یم  ورف  تاساسحا  نآ ، زا 

ماما هک  ییاج  ات  تسا ، هدومن  دیکأت  يریگ  تسود  رب  یتح  هدرک و  دـییأت  ار  نالاسمه  اب  یتسود  مدرم و  اب  ترـشاعم  لصا  مالـسا ،
تسا نیا  لثم  دهدب ، تسد  زا  هتشاد ، یتسود  دنویپ  يو  اب  ادخ  يارب  ار  دوخ  ریمض  كاپ  تسود  هک  یـسک  : " دیامرف یم  ع )  ) یلع

(17 ".) تسا هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ندب  ياضعا  نیرت  فیرش  هک 

: دننام تسا ، هدرک  دیکأت  یتاکن  تیاعر  رب  یلامتحا  تارطخ  زا  يریگشیپ  روظنم  هب  مالسا  اما 

: یناسنا طابترا  اهدروخرب و  رد  حیحص  يریگ  تهج   - 1

.دشاب هتشادن  تلاخد  نآ  رد  یناسفن  ضارغا  دشاب و  ادخ  يارب  اه  ینمشد  اه و  یتسود  همه  دهاوخ  یم  مالسا 

: هدش باسح  یتسود   - 2

.دندرگ یم  يرگید  بوذجم  يداع  دروخرب  کی  اب  دنسپ و  دوز  ریذپ و  ناسآ  .تسود  باختنا  رد  ناناوج 

.دشاب هتشاد  یخلت  تارمث  دناوت  یم  هدشن  باسح  یفداصت و  ياه  یتسود  نینچ 

: یتسود رد  لادتعا   - 3

یم ینتـسسگان  تباـث و  ار  زورما  طاـبترا  دـننک و  یم  طارفا  یتـسود  رد  فـطاوع ، تاـساسحا و  زا  يرادروـخرب  لـیلد  هب  ناـناوج 
یم سابل  مه  لثم  هلمج  زا  دـنا ، ندـب  ود  رد  حور  کی  ییوگ  هک  دـننک  یم  يور  هداـیز  یتسود  رد  يردـق  هب  ور  نیا  زا  دـنرادنپ ،

ار رگیدکی  زا  ییادج  لمحت  دنیوگ و  یم  ینخـس  يّرـس  ره  زا  مه  اب  زین  دنیارآ ، یم  ار  دوخ  يور  يوم و  رگیدکی  دننام  دنـشوپ و 
رد هدرک ، حرطم  ار  یتسود  رد  لادتعا  مالـسا  اما  دننک  یم  ینمـشد  تفلاخم و  زاربا  دح  زا  شیب  ییادج  مایا  رد  هک  نانچ  دـنرادن ،

يور هنایم  ناهاوخ  ینمشد  یتسود و 
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.تسا

راهظا رد  نینچمه  .دوش  تنمـشد  يزور  دیاش  .نک  یتسود  راهظا  ارادـم  تاهج و  ظفح  اب  تتـسود  اب  : " دـیامرف یم  ع )  ) یلع ماما 
(18 ".) ددرگ تتسود  يزور  دیاش  نک ، ارادم  زین  ینمشد 

: اه تشون  یپ 

ص 176. تیب ، لها  بتکم  رد  نادنزرف  قوقح  یسبط ، داوج  دمحم  .1

ص 197. ج 74 ، راونألاراحب ، زا  لقن  هب  نامه ،، . 2

ص 333. صاصتخلا ، زا  لقن  هب  ص 179 ، نامه ، . 3

.نامه . 4

.نامه . 5

.نامه . 6

.نامه . 7

ص 336. صاصتخالا ، زا  لقن  هب  ص 183 ، نامه ، . 8

ص 208. ج 74 ، راحب ، زا  لقن  هب  نامه ، . 9

ص 84. لوقعلا ، فحت  زا  لقن  هب  نامه ، 10

.198 ج 74 ، راونألاراحب ، زا  لقن  هب  نامه ، . 11

ص 90. ج 75 ، راحب ، زا  لقن  هب  ص 177 ، نامه ، . 12

ص 136. ج 1 ، لئاسولا ، كردتسم  زا  لقن  هب  ص 258 ، نامه ، . 13

ص 269. ج 16 ، لامعلا ، زنک  زا  لقن  هب  ص 261 ، نامه ، . 14

راصق 134 هغالبلا  جهن  15

ص 131. ناوجون ، يایند  یفرش ، اضر  دمحم  رتکد   - 16
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ص 472. ج5 ، مکحلاررغ ،  - 17

.260 راصق هغالبلا ، جهن   - 18

بضغ اشنم 

؟ منکب دیاب  راک  هچ  مریگ ، یم  يدیدش  ياهدردرس  موش و  یم  ینابصع  دوز  یلیخ 

؟ تسیچ بضغ  شیادیپ  أشنم  دید  دیاب  زاغآ  رد 

فرط فیرح  ار  دوخ  ناسنا  هک  دـشک  یم  هنابز  هاگ  نآ  مشخ  هکلب  ددرگ ، یمن  بضغ  شتآ  ندـش  رو  هلعـش  بجوم  یتحاران  ره 
درف دروخرب  لـمع و  زا  رگا  اـّما  دـنک ، ساـسحا  هبترم  کـی  رد  يواـستم و  وا  اـب  ار  دوخ  لـقاال  دـنیبب و  بوضغم  صخـش  لـباقم و 

زج درادـن  يا  هراچ  تسا ، ناوتان  ماقتنا  زا  نوچ  اـّما  دوش ، یم  رادـیدپ  وا  بلق  رد  نزح  مغ و  هچ  رگا  ددرگ ، تحاراـن  يدـنمتردق 
نطاب هب  مشخ  نیا  .درب  ورف  ار  دوخ  بضغ  هک  نیا 
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(1) .دوش یم  لیدبت  هنیک  هب  دنک و  یم  داجیا  ینورد  هدقع  ددرگ و  یم  رب 

ندش رو  هلعـش  ثعاب  هک  یلماوع  اب  دیاب  دـنیب ، یم  هطلـس  يرترب و  تردـق و  عضوم  رد  ار  دوخ  ًابلاغ  دولآ  مشخ  درف  نوچ  نیاربانب 
یبلط و هاج  یتسود و  لام  ای  دـشاب ، یم  یهاوخ ) نتـشیوخ  " ) سفن ّبح   " هک اـه  نآ  لـماع  اـب  دـنکفارد و  هجنپ  دوش ، یم  بضغ 

هداج رد  ار  وا  ددرگ و  ناسنا  هلیسو  سفن " ّبح   " ات دشخبب  سفن  هب  يور  هنایم  هیحور و  دنک ، هزرابم  ّربکت و …  یهاوخ و  ترهش 
.دربب ورف  يدنسپدوخ " رورغ و   " رازنجل رد  ار  واو  ددرگ  هریچ  یمدآ  رب  هک  نیا  هن  دربب ، هار  تّزع " تمارک و  "

هراـشا اـب  شتانکـس  تاـکرح و  اـت  تسا ، نداد  شزومآ  دـنمزاین  هک  تسا  يراکـش  گـس  کـی  دـننام  ناـسنا  دوـجو  رد  بضغ  "

(2) .شدوخ لیم  اب  هن  دریگ ، تروص  شبحاص 

" تقامح لـهج و  ، " دوش دراو  تینابـصع  تملظ  هب  ددرگ و  جراـخ  تیناـسنا "  " رون زا  ناـسنا  دوش  یم  بجوم  هک  يرگید  لـماع 
تماهـش و تعاجـش و  یعون  ار  دوخ  راک  دـننک و  یم  يرگـشاخرپ  دـننز ، یم  نشخ  يراک  هب  تسد  نالهاج  یخرب  یهاـگ  .تسا 
" سفن فعض   " زا یشان  نالهاج ، مشخ  تینابـصع و  هک  یلاح  رد  دننک ، یم  اه  فیـصوت  فیرعت و  دوخ  زا  نانیا  .دنناد  یم  لامک 

(3 ".) تسا نانآ  ياه  تیعقوم  اه و  تّذل  نتفر  تسد  زا  فوخ  نانآ و  ناور  حور و  ندوبن  ملاس  نامیا ، یتسس 

.ددرگ یم  تینابصع  ندش  رو  هلعش  بجوم  یگنشت  یگنسرگ و  یگتسخ ، دایز ، راک  موس : لماع 

: نامرد

.ددرگ نشور  بضغ  شتآ  رونت  دراذگب  دیابن  شیوخ  لاوحا  رب  تبظاوم  تبقارم و  هار  زا  ناسنا  أ )

عضو و زا  یسک  ره 
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نینچ رد  دنک  یعـس  .دوش  یم  ینابـصع  تحاران و  ییاه  دروخرب  اهراک و  اه ، فرح  هچ  زا  دناد  یم  تسا و  هاگآ  شیوخ  تالاح 
.دوشن دراو  ییاه  هنحص 

.دوش جراخ  لحم  نآ  زا  مشخ ، تیربک  ندش  نشور  درجم  هب  دش ، هدننک  کیرحت  طیحم  دراو  رگا  ب )

، دنیشنب تسا  هداتسیا  رگا  .دباوخب  ای  دتـسیاب  تسا ، هتـسشن  رگا  ًالثم  دهد ، عضو  رییغت  دوش ، جراخ  لحم  نآ  زا  دناوت  یمن  رگا  پ )
.ددرگ یم  مشخ  نتسشن  ورف  بجوم  درس  بآ  اب  تروص  رس و  نتسش  .دزادرپب  ادخ  رکذ  هب  ای  دیامن ، لوغشم  يراک  هب  ار  دوخ  ای 

ماـما .دـیریگب  شوـغآ  رد  ار  وا  دـیورب و  وا  کـیدزن  دـشاب ، امـش  ماـحرا  نادـنواشیوخ و  زا  دـیا ، هدرک  بضغ  وا  رب  هک  يدرف  رگا 
دنواشیوخ ود  یتقو  (4 (؛ تنکـس تّسم  اذإ  محرلا  ّناف  هّسمیلف ، هنم  ندـیلف  ٍمحر ، يذ  یلع  بضغ  لجر  اـمّیأ  : " دـیامرف یم  (ع ) رقاـب

". دنیشن یم  ورف  بضغ  شتآ  دنتفرگ ، شوغآ  رد  ار  رگیدمه 

نیا رد  دیشاب ، طلـسم  دوخرب  دینک  یعـس  هراومه  دیزادرپب و  دوخ  هدارا  تیوقت  هب  يدج  يا  همانرب  قبط  دیاب  يرابدرب  تیوقت  يارب 
نودب دوش ، یم  داهنشیپ  ار  هچنآ  دیـشاب و  يدج  الماک  نآ  نامرد  هار  رد  هک  تسا  نآ  مهم  یلو  دراد  دوجو  یفلتخم  ياه  هار  هراب 

: دیراذگ ارجا  هب  یتساک  نیرتمک 

رکف دوخ  اب  هکلب  دیـشابن ، لوجع  يریگ  هجیتن  يارب  یلو  دیهد  رییغت  ار  دوخ  هیحور  دـیناوت  یم  هک  دیـشاب  نئمطم  دوخ  هب  الماک  . 1
.تشاد دیهاوخ  يراتفر  ینوگرگد  نآ ، زا  سپ  امتح  دیدومن  نینچ  رگا  .دینک  راک  دوخ  ياهراتفر  رب  لاسکی  لقادح  دیاب  دینک 

.دیزیهرپب هنیمز  ره  رد  دح  زا  شیب  تیساسح  زا  . 2

ار دروخرب  نیرتدب  راظتنا  نارگید  زا  ادتبا  يا  هلأسم  ره  رد  هراومه  . 3
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داجیا امـش  رد  راظتنا  دروم  زا  رتهب  ياهدروخرب  دوش  یم  ثعاب  هلئـسم  نیا  .دـینک  هدامآ  نآ  شریذـپ  يارب  ار  دوخ  دیـشاب و  هتـشاد 
.تفرگ دیهاوخ  سکع  هجیتن  اسب  هچ  دیشاب  هتشاد  بوخ  دروخرب  راظتنا  هشیمه  رگا  هک  یلاح  رد  .دیامن  يدونشوخ 

دوخ دز  رس  يدنت  دروخرب  امش  زا  ناهگان  رگا  دیشاب و  هتشادن  دنت  دروخرب  یعـضو  چیه  رد  هاگ و  چیه  هک  دینک  طرـش  دوخ  اب  . 4
هقدص غلبم  نالف  دیدز  دایرف  یـسک  رـس  رب  رگا  الثم  هک  دینک -  رذن  ناکما  تروص  رد  ای  دـیریگب -  میمـصت  الثم  دـینک ؛ همیرج  ار 

گرزب ياملع  زا  يرایـسب  تسا و  الاب  رایـسب  شور ، نیا  ییآراک  .دیریگب  هزور  زور  کی  ای  و  دـیناوخب ، بش  زامن  بش  ای  دـیهدب ،
.دنا هدرک  يزاسدوخ  یلمع و  نیرمت  ناس  نیدب 

.دینک هدافتسا  زین  تعیبط و …  رد  شدرگ  يور و  هدایپ  ود و  انش ، يدرونهوک ، دننام  هدارا ؛ هدننک  تیوقت  ملاس و  تاحیرفت  زا  . 5

.دیزیهرپب هدشن  هعلاطم  هنالوجع و  تامادقا  زا  دییامن و  تروشم  هتخپ  لقاع و  دارفا  اب  ناکمالا  یتح  اه  يریگ  میمصت  رد  . 6

.دینک ترشاعم  قالخا  شوخ  دارفا  اب  رتشیب  . 7

هنارگـشاخرپ راتفر  هک  دیبای  روضح  ییاه  تیعقوم  رد  دـینک و  يرود  تسا  ناوارف  نآ  رد  ییوخدـنت  هنیمز  هک  ییاه  تیعقوم  زا  . 8
.دوش یمن  هدید  اج  نآ  رد 

رد نآ  يریگراک  هب  راکهار و  نیا  نیرمت  اب  دییامن و  مادقا  هاگ  نآ  دینک و  هشیدنا  رّکفت و  نآ  دمایپ  دروم  رد  یلمع  ره  زا  شیپ  . 9
.دیشخب هعسوت  اهراتفر  مامت  رب  ار  شیوخ  لرتنک  كدنا  كدنا  اهراتفر ، مامت  دروم 

امش اوران  فرح  اب  یسک  رگا  ًالثم  دینکن  هجوت  دنک  یم  ینابصع  ار  امش  دنز و  یم  رس  دارفا  زا  هک  یتالاح  اهراتفر و  یخرب  هب  . 10
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هتفگ هب  دینک و  كرت  ار  طیحم  ای  دیهدن  شوگ  یتح  دینک ، يرود  يو  نانخـس  هب  ندرپس  شوگ  ندینـش و  زا  دنک ، یم  تحاران  ار 
هنارگـشاخرپ و ياـهراتفر  یکیزیف و  لاـمعا  رگید  هب  تبـسن  دـینکن  رورم  دوـخ  نـهذ  رد  ار  اـهنآ  هدرکن و  هجوـت  تـقد و  وا  ياـه 

.دیریگ شیپ  ار  یهجوت  یب  هار  دیهد و  ناشن  شنکاو  روط  نیمه  هدننک  کیرحت 

، تایآ .دیربب  الاب  هنارگـشاخرپ  لامعا  ندوب  ناربج  لباقریغ  ندوب ، دنـسپان  یتشز ، زا  رکفت  هعلاطم و  اب  ار  دوخ  تخانـش  حطـس  . 11
رکف اهنآ  دروم  رد  دـعب  دـینک و  هعلاطم  تسا ، هدـش  هتـشون  اه  نآ  راثآ  اهراتفر و  عون  نیا  دروم  رد  هک  ار  ییاه  ناتـساد  تایاور و 
دوخ نهذ  رد  ار  نآ  یتشز  لمع و  نآ  دییامن و  هجوت  دیا  هدـش  نآ  بکترم  هک  يدـنت  راتفر  راثآ  هب  دراوم  یخرب  رد  یتح  دـییامن ،

یتیثیح ياهدـمایپ  یعامتجا و  يدرف و  راثآ  .دـیبای  تسد  نورد  زا  يرادـشه  دوخ  هب  هک  يا  هنوگ  هب  دـینک ، یفرعم  گرزب  رورم و 
.دیوش رّفنتم  لمع  نآ  زا  نورد  زا  ات  دیهد  هولج  گرزب  دوخ  يارب  ار  نآ  یتشز  دینک و  رورم  دوخ  نهذ  رد  ار  تشز  لمع 

شمارآ هب  ندیـسر  رد  داـیز  ریثأـت  نآرق  هچ  دـیزرون ، تلفغ  تعاـس  لوـط 24  رد  ددـعتم  ياـه  تبوـن  رد  نآرق و  ندـناوخ  زا  . 12
نانیمطا هب  ندیـسر  رد  یگرزب  ریثأت  هک  دـیروآ  اج  هب  بلق  روضح  اب  تقو و  لوا  رد  ار  زامن  دـننام  دوخ  ياه  تدابع  .دراد  ینورد 

.دراد رطاخ 

مارآ مارآ  ار  اهنآ  دـیهد و  ماجنا  یگدزباتـش  نودـب  راـتفر و  رب  لـماک  طلـست  اـب  زین  ار  دوخ  هرمزور  يداـع و  ياـهراتفر  رگید  . 13
امش ياهراتفر  مامت  رب  یگلصوحرپ  ییوخ و  مرن  ات  دینک  بیقعت 
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.دنک ادیپ  تیمکاح 

ار فلخت  دراوم  دینک  یعـس  .دینک  تشاددای  ار  نآ  زا  یچیپرـس  ای  ماجنا و  دراوم  دیـسیونب و  یلودـج  رد  ار  قوف  دراوم  حرـش  . 14
، رمتـسم تروص  هب  اه و  تیعقوم  نآ  زورب  زا  شیپ  یتح  دـیزاس ، دـیقم  اه  هیـصوت  ماـجنا  هب  ار  دوخ  شیپ ، زا  رتشیب  هداد و  شهاـک 
دینک و تشاددای  زین  ار  اهنآ  دبای ، شهاک  امش  يرگـشاخرپ  نازیم  دیاب  دعب  هب  نآ  زا  .دیهد  رارق  دوخ  لامعا  هحولرـس  ار  اهراکهار 

.دیریگب راک  هب  ار  یهیبنت  دوخ  دیهاکب و  هتفه و …  زور ، لوط  رد  اه  نآ  نازیم  زا  مک  مک 

لح ریـس  تفرـشیپ و  ات  دینک  لاسرا  ام  يارب  یـشرازگ  ناتراتفر  رب  طلـست  رد  اهنآ  ریثأت  اهراکهار و  هب  دوخ  يدـنبیاپ  نازیم  زا  . 17
.مینک هئارا  ناتتمدخ  يرگید  ياهراکهار  موزل  تروص  رد  مییامن و  يریگیپ  رگیدمه  يراکمه  اب  ار  لکشم 

: اه تشون  یپ 

.نارابج اضر  دمحم  مجرتم  ص 248 ، قالخا ، ربش ، هللادبع  دیس  ( 1)

ص 33. نامه ، ( 2)

.نومضم هب  لقن  ص 142 ، ثیدح ، لهچ  هر ،)  ) ینیمخ ماما  ( 3)

ص 140. نامه ، ( 4)

هقالع

؟ درک دیاب  هچ  منک ، تبحص  وا  اب  مشک  یم  تلاجخ  هک  يدح  ات  تسیچ  رگید  رتخد  هب  رتخد  کی  دیدش  هقالع  لیلد 

تلاح نیا  هنافـسأتم  تسا .  نالاس  مه  هب  تبحم  یتسود و  رد  طارفا  تسا ،  حرطم  یناوج  یناوجون و  ماـیا  رد  هک  یلئاـسم  زا  یکی 
روتسد .دییوگ ) نخـس  يداع  روط  هب  دیـشاب و  هتـشاد  يدع  هطبار  کی  وا  اب  دیناوت  یمن  هک  يدح  هب  یتح   ) دوش یم  هدید  امـش  رد 

دیاش نک ؛ یتسود  ارادم  هب  تا  هقالع  دروم  تسود  اب  : " دیامرف یم  ع )   ) یلع ماما  تسا .  يزرورهم  تقافر و  رد  يور  هنایم  مالسا 
يرهم یب  راهظا  رد  و  ددرگ ، تنمشد  يزور 
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(1 ".) دوش تتسود  يزور  دیاش  نک ؛ ارادم  هتفرگ  رارق  تمشخ  دروم  هک  یسک  هب  تبسن 

شرثا نیرت  مهم  .دشاب  رثؤم  تبحم  لیدعت  رد  يدایز  دح  ات  دناوت  یم  اه  نآ  هب  هجوت  هک  دراد  يراوگان  ياهدـمایپ  یطارفا  تبحم 
هچ ره  اریز  دـینک ، مک  ار  یگتـسباو  نیا  رتدوز  هچ  ره  هک  تسا  نآ  ام  هیـصوت  .دـنک  داـجیا  یحور  دـیدش  یگتـسباو  هک  تسا  نآ 

سپ اما  دیتسه  رگیدکی  رانک  رد  یلیصحت  نارود  رد  .دیوش  ادج  مه  زا  يزور  دیاب  ماجنارس  دشاب ، ینتسگان  ناتتسود  اب  امش  هطبار 
تبحم و زا  یمیظع  شخب  رسمه  شنیزگ  اب  یفرط  زا  .دییامن  كرت  ار  رگیدمه  دیاب  ریزگان  هداوناخ ،  لیکشت  لیصحت و  زا  غارف  زا 

نانچ یماجنارـس  هک  ار  یتسود  هطبار  دـنک  یم  مکح  قطنم  لقع و  نیاربانب  .دـش  دـهاوخ  لیـسگ  ناترـسمه  تمـس  هب  امـش  هفطاع 
 . میوشن التبم  یشیرپ  ناور  یگدرسفا و  هب  ات  مینک  لیدعت  ادتبا  زا  دراد ،

یم ضرع  ع )   ) داجـس ماـما  تسا .  یعقاو  قوشعم  هب  قشع  تبحم و  تیوقت  تسا ،  رثؤم  رایـسب  یتسود  لیدـعت  رد  هک  رگید  هتکن 
(2 (."!؟ درک بلط  ار  یسک  وت  زج  هدیشچ و  ار  وت  تبحم  ینیریش  هک  تسیک  ادخ ، يا  : " دنک

یمن ياج  نآ  رد  زیچ  کی  زا  شیب  هک  تسا  یفرظ  دننام  بلق  تسین .  شیب  یبارـس  دـشابن ، ادـخ  هب  تبحم  ياتـسار  رد  هک  یتبحم 
ریغ یبوبحم  بلق ،  رد  رگا  .دوش  یلاخ  بآ  زا  هک  نیا  رگم  تخیر  هکرس  نآ  نورد  ناوت  یمن  رگید  دشاب ، بآ  نآ  رد  رگا  .دریگ 
نیا رب  دیجم  نآرق  .دراد  یمن  رب  یتسود  ود  لد ،  کی  دنا : هتفگ  میدق  زا  .درادـن  ینعم  یهلا  تبحم  رگید  دـشاب ، نانم  دـنوادخ  زا 

نورد رد  دنوادخ  هفوج ؛ یف  نیبلق  نم  لجرل  هللا  لعج  ام  : " دیامرف یم  دراد و  دیکأت  هتکن 
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(3  ".) تسا هدادن  رارق  بلق  ود  ناسنا 

چیه ینعی  ( 4 ".) دنازوس یم  ار  وا  هک  نیا  رگم  درذگ  یمن  زیچ  چیه  هب  هک  تسا  یـشتآ  ادـخ  یتسود  : " دـیامرف یم  ع )   ) یلع ماما 
نوچ هک  تسا  لوقنم  .دوش  یم  جراخ  ناسنا  لد  زا  اه  تبحم  همه  ادـخ  تخانـش  اب  .دـنک  یمن  يربارب  راگدرورپ  هب  تبحم  اب  زیچ 
ایوج ار  شلیلد  فسوی  یتقو  .دش  لوغـشم  تدابع  هب  تفرگ و  هرانک  فسوی  زا  یلو  درک ، جاودزا  وا  اب  فسوی  دروآ ، نامیا  اخیلز 

ار اه  تبحم  همه  متخانش  ار  وا  نوچ  اما  مدوب ،  هتخانشن  ار  وت  يادخ  هک  متشاد  تسود  یتقو  ار  وت  نم  ادخ ! ربمغیپ  يا  تفگ :  دش 
(5  .) مدرک نوریب  دوخ  لد  زا 

نونجم هب  ارم  مایپ  تفگ :  درک و  تیـصو  شردام  هب  دـش ، ضیرم  یلیل  هک  رما  نایاپ  رد  دـیوگ : یم  فورعم  رعاش  يوجنگ  یماظن 
(6) .دنبن لد  دور  یم  نیب  زا  بت  کی  اب  هک  يدوجوم  هب  ینک ،  ادیپ  هقالع  یسک  هب  یتساوخ  رگا  وگب : وا  هب  ناسرب و 

اه ناسنا  یتسود  دنتسه و  نانم  دنوادخ  ياه  هدیرفآ  همه  اریز  تسا ، عمج  لباق  اه  ناسنا  اب  تبحم  هقالع و  اب  دنوادخ  یتسود  هتبلا 
.دشاب ادخ  یتسود  دناوت  یم  زین 

تسوا زا  مرخ  ناهج  هک  منآ  زا  مرخ  ناهج  هب 

.تسوا زا  ملاع  همه  هک  ملاع  همه  رب  مقشاع 

.میوشن جراخ  لادتعا  قیرط  زا  ناتسود ) نالاسمه و   ) نارگید یتسود  قیرط  رد  هک  تسا  نیا  مهم  اما 

دادمتسا زامن و  رد  بلق  روضح  رـشع و  هسمخ  هینابعـش و  ياعد  ندناوخ  هلمج  زا  اهاعد ، تادابع و  هب  رت  شیب  هجوت  ادخ و  رکذ  اب 
.دییامن لیدعت  ناتتسود  هب  تبسن  ار  دوخ  تاساسحا  یهلا ،  تایانع  زا 

هقالع نیا  هداوناخ  لیکشت  جاودزا و  نامز و  تشذگ  اب  دیشابن  هلاسم  نیا  نارگن  هتبلا 
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.دش دهاوخ  لیدعت 

: اه تشون  یپ 

راصق 260. هغالبلا ، جهن  . 1

.نیبحملا تاجانم  نانجلا ، حیتافم  . 2

هیآ 4. ( 33  ) بازحا . 3

ص 571. هداعسلا ، جارعم  . 4

ص 584. نامه ، . 5

.يوجنگ یماظن  ناوید  زا  لقن  هب  ص 94 ، ترابع ، رارسا  یلمآ ، يداوج  . 6

نتشاد ساسحا 

درادن و یبوخ  هدنیآ  هک  رگید  دروم  .مرادن  وا  هب  تبـسن  یـساسحا  چیه  اما  تسا ، بوخ  شا  هدـنیآ  یکی  هک  مراد  راگتـساوخ  ود 
.دییامن ییامنهار  باختنا  رد  ارم  تسین ، قفاوم  ما  هداوناخ  یلو  مراد ، شتسود  یلیخ  اما  تسا ، داتعم 

: خساپ

لح رد  میراودیما  .میرازگـساپس  دـیا ، هداهن  نایم  رد  ام  اب  ار  دوخ  لیاسم  هدرک و  دامتعا  ام  هب  هتـسناد و  دوخ  نیما  ار  ام  هک  نیا  زا 
.مییامن کمک  میناوتب  دیراد ، ور  شیپ  رد  هک  يا  هلئسم 

هتشاد هشیمه  يارب  وا  رانک  رد  ار  یتخبـشوخ  یگدنز  دناوت  یم  هک  بوخ  رـسمه  کی  ياه  كالم  دوخ  يارب  دیاب  زیچ  ره  زا  شیپ 
.دییامن صخشم  دیشاب ،

يارب تسا  یمدـمه  هکلب  تسین ، لاس  دـنچ  یتح  اـی  زور  دـنچ  يارب  اـهنت  جاودزا ، رـسمه و  هک  دـیراد  هجوت  هلئـسم  نیا  هب  ًـالماک 
هک تسا  نآ  هفطاع  ساسحا و  تیهام  اریز  دـشاب ، تاساسحا  ساسا  رب  ًافرـص  اـی  هدزباتـش  میمـصت  دـیابن  سپ  یگـشیمه ؛ یگدـنز 

.درک دهاوخ  شکورف  ینامز  تسین و  یگشیمه 

: تسا نیا  میراد ، امش  زا  هک  یتالاؤس 

؟ تسیچ رسمه  باختنا  رد  امش  ياه  كالم   1

؟ تسا هدرک  داجیا  وا  هب  تبسن  دیدش  هقالع  امش  رد  هک  دراد  دوجو  ناترظن  دروم  ناوج  رد  ییاهزیچ  هچ   2
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؟ تسا هفایق  يرهاظ و  لکش  ساسا  رب  هقالع  ایآ   3

؟ ساسحا لد و  زا  هتساوخرب  ًافرص  ای  تسا ، ناتدرخ  لقع و  مکح  ساسا  رب  نات  هقالع  ایآ   4

ناش لیالد  ایآ  تسیچ ؟ اهنآ  لیالد  .دنتسین  قفاوم  ناوج  نآ  اب  جاودزا  رد  ناتردام  ردپ و  ارچ   5
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؟ تسا هتفریذپ  ساسحا ) هن   ) قطنم لقع و  رظن  زا 

: دنک یم  مهم  رایسب  باختنا  رد  ار  اهنآ  شقن  هک  دراد  دوجو  جاودزا  رد  ردام  ردپ و  تراظن  دروم  رد  عوضوم  دنچ 

.تسا مهم  رایسب  اهنآ  رظن  نیا  ربانب  وا ؛ یتخبشوخ  ناهاوخ  دنتسه و  دنزرف  زوسلد  ردام  ردپ و   1

داتسا و نیرتهب  هبرجت ، ًانئمطم  .تسا  هتفاین  تسد  اهنآ  هب  دنزرف  هک  دنا  هدرک  بسک  یگدنز  رد  يرایـسب  ياه  هبرجت  ردام  ردپ و   2
.دشاب هرهب  یب  نارگید  براجت  زا  دناوت  یمن  یسک  تسا و  یگدنز  ییامنهار 

یتح ای  ناوجون و  کـی  میمـصت  دراد ، هبلغ  قطنم  لـقع و  رب  ساـسحا ، هقـالع و  قشع و  یعیبط  روط  هب  یناوجون  نارود  رد  نوچ   3
رارق ناسنا  يور  شیپ  رد  ساسحا  قشع و  هک  یماگنه  .دریگ  یم  تروص  هفطاع  ساسحا و  ساسا  رب  تاـقوا  زا  يرایـسب  رد  ناوج 

دنناوت یم  رتهب  دـنا ، هدـمآ  نوریب  تلاح  نیا  زا  نوچ  ردام  ردـپ و  اما  دـنام ، دـهاوخ  یفخم  وا  رظن  زا  اه  یتساـک  اـه و  بیع  دریگ ،
.دنهد صیخشت  ار  دارفا  تایصوصخ 

ردام ردپ و  اما  تسا ، هتفرن  زونه  هک  دراد  شیپ  رد  یهار  نوچ  دشاب ، هتـشاد  عالطا  دناوت  یمن  نادنچ  یگدنز  هدـنیآ  زا  ناوجون   4
.دنراد عالطا  رتهب  ناوجون  هدنیآ  یگدنز  هار و  تالکشم  اه و  بیسآ  زا  دنا و  هتفر  ار  هار  نیا 

.دیهدب دوخ  هب  ار  تالاؤس  خساپ  دینک و  تقد  لمأت و  بوخ  میتشون ، ناتیارب  هک  یبلاطم 

قالخا و نیدـت و  مالـسا ، رظن  زا  رـسمه  باختنا  یلـصا  ياه  كالم  تسا : نیا  مییوگب ، نات  باختنا  دروم  رد  میناوت  یم  هچنآ  اـما 
ییازـسب ریثأت  ناسنا  یتخبدـب  ای  یتخب  شوخ  رد  هک   ) تسا زاـس  تشونرـس  ریطخ و  رما  جاودزا  هک  اـج  نآ  زا  .تسا  ندوب  نوگمه 

هب مزال  تقد  مهم ، میمصت  نیا  رد  دیاب  دراد )
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هتـشادن یپ  رد  ترـسح  نامیـشپ و  ات  دز  تسد  حیحـص  باختنا  هب  يزرودرِخ  یـشیدنارود و  اب  تاساسحا و  زا  رود  هبو  دیآ  لمع 
.دشاب

كالم دـناوت  یمن  ییاهنت  هب  نتـشاد  تسود  .تسین  یحیحـص  هنیزگ  تسا ، فلاخم  وا  اب  زین  تا  هداوناـخ  تسا و  داـتعم  هک  يدرف 
، نامز تشذـگ  اب  .تسین  یفاک  یلو  تسا ، مزـال  يو  باـختنا  رد  رـسمه ، هب  قشع  تبحم و  هقـالع و  دـنچره  .دـشاب  قفوم  جاودزا 

دناوت یم  زین  هداوناخ  تفلاخم  لـیالد  زا  یکی  .دـهد  یم  ناـشن  ار  دوخ  داـتعم  اـب  یگدـنز  تالکـشم  ددرگ و  یم  غورف  مک  قشع ،
.دشاب نیمه 

هتشادن و رظن  رد  ار  دوخ  یعقاو  ياه  زاین  دنا و  هدز  جاودزا  هب  تسد  هقالع ، قشع و  هزیگنا  اب  اهنت  هک  نارـسپ  نارتخد و  زا  يرایـسب 
.دنا هدروخ  تسکش  جاودزا  رد  هدش و  نامیشپ  دوز  رایسب  دنا ، هتفرگ  میمصت  تاساسحا  ساسا  رب 

: مییوگب دیاب  دیرادن  وا  هب  تبسن  یساسحا  یلو  دراد ، یبوخ  هدنیآ  هک  يدرف  دروم  رد  رگید ، يوس  زا 

هب دوبن ، حرطم  مه  يرگید  صخـش  رگا  یتح  هکلب  دشابن ، لوا  صخـش  هب  یگتـسباو  نآ ، لیلد  دیآ و  یمن  تشوخ  وا  زا  ًاعقاو  رگا 
.دشاب یقفوم  جاودزا  دناوت  یمن  ناشیا  اب  جاودزا  مه  تروص  نیا  رد  دیتشادن ، يا  هقالع  وا 

میمـصت ناوت  یمن  دیما  نیا  اب  یلو  تسه ، نکمم  رما  نیا  دـنچره  دـش ، دـهاوخ  داجیا  هقالع  جاودزا  زا  سپ  ًامتح  تفگ  ناوت  یمن 
.تفرگ

هب هقالع  قشع و  دیا و  هتـسب  لد  یلّوا  هب  هک  تسا  نیا  يارب  وا  هب  نتـشادن  هقالع  دیاش  .دینک  تواضق  هنافـصنم  دیـشیدنیب و  دوخ  اب 
.دوش لصاح  هقالع  ناشیا  هب  ندرک ، تبحص  اب  دیاش  .دیشاب  هدزلد  راگتساوخ  نیا  زا  هک  هدش  ثعاب  یلّوا ،

دنهد هزاجا  دنهد و  تلهم  امش  هب  دیهاوخب  هداوناخ  زا  تسا ، يدج  هدربمان  يراگتساوخ  رگا 
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جاودزا دیدنـسپ ، ار  رگیدمه  رگا  تروص  نآ  رد  .دیوش  انـشآ  رگیدکی  هقیلـس  قوذ و  قالخا و  اب  رت  شیب  دـینک و  تبحـص  مه  اب 
.دیهد یفنم  باوج  تروص  نیا  ریغ  رد  دینک ،

هب تقد  دـینکن ، هلجع  رـسمه  باختنا  رد  .ددرگ  یم  طاشن  اب  مرگ و  رهوش  نز و  تبحم  اب  هداوناخ  نوناـک  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت 
بـسانم يرـسمه  داـمتعا ، دروـم  رت و  گرزب  دارفا  براـجت  زا  يریگ  هرهب  اـب  یهاـتوک و  اـی  يور  هداـیز  زا  رود  هـب  دـیهد و  جرخ 

.دینیشنن يرگید  یسک  دیما  هب  دیهدن و  یفنم  باوج  دمآ ، بسانم  راگتساوخ  هچنانچ  .دینیزگرب 

 … یتسود و هطبار 

؟ دنوش یم  ور  هب  ور  یتالکشم  اب  ای  دنشاب  یبوخ  رهوش  نز و  هدنیآ  رد  دنناوت  یم  ایآ  دنشاب  یم  تسود  مه  اب  هک  يرسپ  رتخد و 

زا لبق  هک  ینارسپ  رتخد و  اسب  هچ  .درادن  ناسنا  تیقفوم  رد  يا  هدننک  نییعت  شقن  رـسپ  رتخد و  نیب  جاودزا  زا  شیپ  یتسود  هطبار 
هک ینارسپ  رتخد و  اسب  هچ  دنا و  هدش  ادج  مه  زا  مهافت ، مدع  لیلد  هب  جاودزا ، سپ  یلو  دنا ، هدوب  رگیدکی  قشاع  یمـسر  جاودزا 

.دنراد یبوخ  یگدنز  دنا و  هدرک  جاودزا  مه  اب  ییانشآ  نودب 

هب نتـشاذگ  مارتحا  لـباقتم و  فیاـظو  قوقح و  تیاـعر  تسا ، ییوشاـنز  دـنویپ  ظـفح  یتسود و  ماود  يرادـیاپ و  بجوم  هچ  نآ 
.تسا یگدنز  هب  هقالع  رگیدکی و 

رد ار  مزال  ياهرایعم  هدرک و  جاودزا  يدـنم ، هقالع  هزیگنا  هب  اـهنت  هک  يدارفا  هنافـسأتم  هک  درک  فارتعا  خـلت  تقیقح  نیا  هب  دـیاب 
نآ زا  دنیبن و  ار  لباقم  فرط  فعـض  طاقن  هدش  ثعاب  هقالع  تبحم و  نوچ  دنا ، هتـشادن  یقفوم  یگدـنز  ًالومعم  دـنا ، هتفرگن  رظن 

درب یم  یپ  رسمه  فعض  طاقن  هب  دوش ، یم  مکاح  ینیب  عقاو  هک  توهش  شتآ  نتسشنورف  جاودزا و  زا  سپ  اما  درذگب 
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لباقم فرط  رظن  رد  هک  دـنراد  یعـس  فرط  ود  ره  دراد ، دوجو  هقالع  یتسود و  نوچ  نینچمه  .دـنیب  یم  لمحت  لـباق  ریغ  ار  نآ  و 
یعس دهد و  یمن  ناشن  ار  دوخ  یفنم  ياه  یگژیو  تافص و  رطاخ  نیمه  هب  دنهدن ؛ تسد  زا  ار  وا  ات  دنسر  رظن  هب  هتسیاش  بوخ و 
دناوت یمن  عوضوم  نیا  اما  .دوش  یم  یگتخاس  يرهاظ و  اهراتفر  دـنهد و  ناشن  لباقم  فرط  هاوخلد  تبثم و  درف  ار  دوخ  دـننک  یم 

هک یتبحم  قشع و  .دوش  یم  لکـشم  مه  رانک  یگدنز  تروص  نآ  رد  .دوش  یم  راکـشآ  فعـض  طاقن  دبای و  همادا  جاودزا  زا  سپ 
رد روما  هنوگ  نیا  اریز  دـشاب ، يرهاظ  تایـصوصخ  یناوهـش و  روما  ساسا  رب  ًافرـص  دـیابن  دـنک ، یم  مکحتـسم  ار  هداوناـخ  ناـینب 

ًالّوا هک  تسا  هداوناخ  ماکحتـسا  بجوم  یقـشع  .دـنوش  هداوناخ  ماود  ماکحتـسا و  بجوم  دـنناوت  یمن  دـنا و  لاوز  رطخ و  ضرعم 
اب دوش و  یمن  هنهک  قـشع  نیا  .دـشاب  هتـشاد  ناـسنا  یعقاو  ياـهزاین  رد  هشیر  ًاـیناث  دـشاب ؛ هتـشاد  یعقاو  روـط  هب  یتخانـش  هناوتـشپ 

.دزاب یمن  گنر  نامز  تشذگ 

هسوسو

ندرک تبحص  دح  رد  یتسود  نیا  مشاب و  تسود  رـسپ  کی  اب  دهاوخ  یم  ملد  یلو  مناوخ ، یم  نآرق  زامن و  هک  متـسه  يرتخد  * 
دینک ییامنهار  ارم  دننک ، یم  هسوسو  ارم  میاه  یسالکمه  مشابن ، لیام  مدوخ  رگا  دشاب ،

: خساپ

رـسپ تسود  رتخد و  تسود  دننک  یم  رکف  هک  هدـمآ  دوجو  هب  نارـسپ  نارتخد و  يارب  یتسردان  یـشرگن  کی  هعماج  رد  هنافـسأتم 
.تسا یعامتجا  یگتسیاش  تقایل و  هناشن  نتشاد 

يارب یعامتجا  يدرف و  هبذاج  کی  ار  رسپ  تسود  نتشاد  نارتخد  یعامتجا و  يدرف و  تردق  کی  ار  رتخد  تسود  نتشاد  نارـسپ ،
.دنناد یم  یگداتفا  بقع  یناوتان و  یعون  ار  رسپ  رتخد و  تسود  نتشادن  دنرامش و  یم  دوخ 
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یلاح رد  دنراگنا ، ناوتان  ریقح و  ار  نانآ  دنهد و  رارق  رخـسمت  دروم  ار  نمادـکاپ  نارتخد  هک  هدـش  ثعاب  طلغ  یفنم و  شرگن  نیا 
.تسا یمالسا  لیصا  گنهرف  زا  نتفرگ  هلصاف  لصاح  یبرغ و  طلغ  گنهرف  زا  هتفرگرب  شرگن  نیا  هک 

ندرک و تبحـص  زا  معا  رـسپ  رتـخد و  طاـبترا  هک  دـیناد  یم  ار  عرـش  مکح  دـیتسه و  نآرق  زاـمن و  لـها  هک  یمارگ  رهاوـخ  اـمش 
تسود يارب  دیابن  تروص  نیا  رد  دیآ ، یم  باسح  هب  هانگ  مالسا  رظن  زا  تسا و  مارح  یناوهش  هزیگنا  هب  نتشاد  سامت  ندیدنخ و 

.دیوش هسوسو  ندرک  تبحص  دح  رد  یتح  رسپ  اب  ندش 

رد ایآ  دیوش ؟ بکترم  ار  هانگ  دیاب  مه  امش  ایآ  دندش ، بکترم  ار  یهانگ  تناتسود  همه  رگا  .تسین  یتسرد  كالم  نارگید  لمع 
زا دوش ، تعامج  گنرمه  اوسر ، يوشن  یهاوخ  هک  لثملا  برض  حالطصا و  نیا  دوش ؟ یم  باسح  یعرـش  رذع  نیا  یهلا  هاگـشیپ 
رب میـسانشب و  ار  يدب  یبوخ و  نآ  ساسا  رب  ات  تسا  هداد  صیخـشت  تردق  لقع و  ام  هب  دـنوادخ  .تسا  لطاب  دودرم و  مالـسا  رظن 

.میریگب میمصت  نآ  ساسا 

ربمایپ تخادرپ  یم  یهلا  ياهروتـسد  ادخ و  نید  غیلبت  هب  دیابن  يربمایپ  چیه  دوش ، تعامج  گنرمه  ناسنا  هک  دوب  نیا  رب  رارق  رگا 
ترـضح .درک  هزرابم  نآ  طلغ  ياـه  تنـس  اـب  هکلب  دـشن ، برعلا  هریزج  زیمآرفک  هعماـج  گـنرمه  بذـج و  اـهنت  هن  (ص ) مالـسا

مدـع هچرگ  تفرگن ، ارق ر  هعماـج  ياـضف  ریثأـت  تحت  دـشن و  وسمه  شیوخ  رـصع  مدرم  اـب  دوـب ، اـهنت  هک  نآ  مغر  هب  (ع ) میهاربا
يارب رـسپ  تسود  هک  دارفا  نیمه  زا  يرایـسب  .تشاد  یپ  رد  ار  ییاه  یتخـس  دوخ ، رـصع  هدش  هتفریذـپ  ياه  تنـس  اب  وا  ییوسمه 

رد دنا ، هدرک  باختنا  دوخ 
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تهج هب  ای  دنا ، هدرک  باختنا  ناشدوخ  ار  هار  نیا  هک  اجنآ  زا  اما  دنسر ، یم  دوخ  رکف  ندوب  هابتـشا  طلغ و  هب  رود  نادنچ  هن  هدنیآ 
هدرک فارتعا  ناشرکف  ندوب  طلغ  تسکش و  هب  یمک  دادعت  اهنت  دنوشن  هدنار  هداوناخ  هعماج و  زا  هک  نیا  تهج  هب  ای  يراسمرش و 

یم هتفگ  هتـشون و  رانک  هشوگ و  رد  هک  یبلاطم  ام و  هب  هدیـسر  ياه  هماـن  زا  یخرب  .دـننک  یم  ینامیـشپ  راـهظا  دوخ  هتـشذگ  زا  و 
تسا بلطم  نیا  رب  هاوگ  یبوخ  هب  دوش ،

هک نیا  يارب  دـنک  یم  داجیا  تمحازم  نم  يارب  هلاـس  تسیب  يرـسپ  مدـمآ ، لیـصحت  يارب  رهـش  هب  اتـسور  زا  هک  متـسه  يرتخد  * 
منک هچ  دنکن ، تمحازم  داجیا 

زا اهنت  دـیاش  هک  تسا  یتیعقاو  نیا  دـیا و  هدرک  هراشا  اه  رـسپ  يزاب  لغد  اه و  رتخد  ندوب  یـساسحا  عوضوم  هب  یبوخ  هب  هماـن  رد 
فرح بیرف  هک  ینارتخد  رایسب  هچ  .دراد  تیمها  رایسب  دیتفایرد ، ار  هلئـسم  نیا  هک  نیمه  اما  دیـشاب ، هتـشاد  یهاگآ  نآ  زا  یـشخب 
ندوب ییاتـسور  ای  يرهـش  هب  صاصتخا  عوضوم  نیا  دـنتفا و  یم  ماد  هب  دـنوش و  یم  اه  نآ  میلـست  دوز  هدروخ و  ار  اـه  رـسپ  ياـه 

ینار سوه  هلئسم  .دوب  هابتشا  ندرک  تبحص  نامه  لثم  نات ، ياهراتفر  زا  یخرب  هنافسأتم  .دیا  هدرب  یپ  رما  نیا  هب  دوز  امـش  .درادن 
.تسا تسرد  الماک  دیدرک ، هراشا  هک  ندز  سال  و 

، دوب قداص  هقالع  قشع و  رد  رگا  تسین ، امـش  هب  ندـش  کـیدزن  يارب  بیرف  غورد و  زج  يزیچ  دـننک ، هقـالع  قشع و  راـهظا  رگا 
.دش یمن  امش  تمحازم  بجوم  داد و  یمن  ماجنا  ار  اهراتفر  نآ  هاگ  چیه 

عطق وا  اب  ار  يدروخرب  هنوگ  ره  دیاب 
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یم همادا  ار  دوخ  ياهراتفر  دـنرب و  یم  تذـل  مه  اهدروخرب  نیمه  اـب  اـهنآ  .ندرک  اوعد  ندز و  داد  ندـش ، ینابـصع  یتح  دـیامن ،
انتعا یب  دیناوتب  دیاب  .دیربب  الاب  ار  سفن  هب  دامتعا  دیزاس و  يوق  ار  نات  هدارا  دیوش و  طلسم  ناتدوخ  رب  دیناوتب  لوا  دیاب  امش  .دنهد 

اهنت دیدرک ، رطخ  ساسحا  ای  دنداد ، همادا  هک  دیدید  رگا  دیرذگب و  اهنآ  رانک  زا  دـیهد و  ماجنا  ار  دوخ  راک  ناشاهراتفر  اهنآ و  هب 
.دینک یم  اهنآ  اب  دیدهت  اب  هارمه  دیدش  دروخرب  راب  کی 

.دیهد یمن  هار  دوخ  میرح  هب  ار  یکاپان  چیه  دیتسه و  یکاپ  رتخد  هک  دینامهف  یم  اهنآ  هب  زین  تفع  باجح و  ظفح  اب 

تفعو و ایح  هک  دـهد  یم  روتـسد  نز  هب  مالـسا  .تسا  نز  يارب  تفع  نتـشاد  باـجح و  ظـفح  زاـس ، ناـسنا  تاررقم  نیا  زا  یکی 
یم هیصوت  درم  راتفر  زا  رتراقو  اب  رت و  نیگنس  يراتفر  درم و  ششوپ  زا  رت  شیب  یششوپ  وا  يارب  دنک و  تاعارم  ار  شیوخ  باجح 

هک دـنک  نترب  تفع  ایح و  زا  یـسابل  دور ، نوریب  هناخ  زا  نوچ  هک  تسا  ینز  نانز  نیرتهب  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  .دـنک 
(1  ) دشاب امش  يارب  یهرز  رپس و  دننام 

.دشاب هتشادن  ار  وا  تیصخش  هب  دورو  هزاجا  هزره  ناناوج  هاگن  ریت  هک  دورب  هار  نیگنس  راقو و  اب  نانچ  نابایخ  هچوک و  رد  ینعی 

نارـسپ رظندروم و  رـسپ  هب  ییانتعا  ادبا  ینک و  تیاعر  ار  دوخ  باجح  الماک  هناخ  زا  نتفر  نوریب  عقوم  دیاب  امـش  ادـتبا  رد  نیاربانب 
هاگن و تأرج  راب  دنب و  یب  ناناوج  هک  ینک  تکرح  نیگنس  راقو و  اب  نانچ  ینکن و  رگید 
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ار وا  ، درک تمحازم  داجیا  رـسپ  نآ  زاب  هچنانچ  ناسرب و  ار  دوخ  رفنت  ییانتعا  یباب  يدینـش ، یفرح  رگا  دـننکن و  ار  ندز  دـب  فرح 
نوچ راذگب ، نایرج  رد  ار  تردام  ردپ و  دـش  مزال  رگا  .دـش  دـهاوخن  وت  محازم  رگید  وا  دروخرب  نیا  اب  شاب  نئمطم  .نک  دـیدهت 
ردپ رگا  ینک  لایخ  دیابن  هجو  چیه  هب  .درک  دنهاوخ  لح  ار  وت  لکـشم  تروص  نیرتهب  هب  دنتـسه و  نادنزرف  هاوخ  ریخ  ردام  ردپ و 
رکف لیصحت  هب  اهنت  طئارـش  نیا  رد  نکب و  ار  هدافتـسا  تیاهن  هدمآ  تسد  هب  تصرف  نیا  زا  .دش  دهاوخ  دب  دنوش ، علطم  تردام  و 

.نادب ار  ردام  ردپ و  تامحز  ردق  نک و 

: اه تش  ون  یپ 

ص 6. هداوناخ ، تشهب  ، يوفطصم داوج   1

یحور هبرض 

.منک لمحت  ار  شا  يرود  مناوت  یمن  ناونع  چیه  هب  هتـشگ ، دنم  هقالع  تدـش  هب  میاه  یـسالکمه  زا  یکی  هب  هک  متـسه  يرتخد  * 
.دینک ییامنهار  ارم  مراد ، بارطضا  ما و  هدش  جنردوز  يرایسب  هدش و  دراو  نم  رب  یحور  تابرض 

: خساپ

، ناتتـسود هب  امـش  هقالع  .دوش  يور  هنایم  تیاعر  دیاب  تهج  نیا  رد  تسا ، یگدنز  یعقاو  ياهزاین  زا  یکی  یبای  تسود  تسود و 
ار هقالع  رادقم  نیا  قطنم  لقع و  دسر  یم  رظن  هب  .دشاب  هارمه  يدنمدرخ  اب  فطاوع  دیاب  هراومه  اما  تسا  فیطل  كاپ و  یساسحا 
، تسا بولطم  یگتـسباو  دح  نیا  رگا  دیا ؟ هدش  یحور  عضو  نیا  راچد  طقف  امـش  ارچ  هک  دیا  هدرک  رکف  دوخ  اب  .دـنک  یمن  دـییأت 

یتسود .تسا  یهیدب  نشور و  ًالماک  تسین » مراد ، شتسود  هک  هنوگ  نآ  متسود ، : » دییوگ یم  امش  دنتسین ؟ روط  نیا  نارگید  ارچ 
وا رد  لاکشا  سپ  تسا ، لوقعم  یقطنم و  ناتتسود  راک  تسا و  لداعتم  ان  یطارفا و  دح  رد  امش 
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.درک دهاوخ  تیاده  ناتدروخرب  رد  يرگنزاب  هب  ار  امش  هلئسم  نیا  هب  هجوت  .تسین 

بارطضا تینابصع ، یجنردوز ، دینک !؟ هیرگ  سالک  رد  دیـشاب و  نیگهودنا  دیاب  ارچ  دیتسه ، یباداش  یناوج و  نارود  رد  هک  امش 
هچ دـیهاوخب و  هچ   ) اه یتسود  نیا  يزور  هرخالاب  دـینادب  دـیاب  هراومه  یلو  تسا ، یحور  دـیدش  یگتـسباو  هدـییاز  یگدرـسفا ، و 

.ددرگن ناسنا  رازآ  بجوم  شدوبن  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  دیاب  زیچ ، ره  ربارب  رد  يراپس  لد  .دش  دهاوخ  هدیُرب  دیهاوخن )

.دیزیرب یتسود  حرط  زین  رگید  هتسیاش  دارفا  اب  دینک و  رت  نوزفا  ار  دوخ  یعامتجا  طباور  هک  تسا  نآ  رگید  هتکن 

نات لکشم  يدایز  دح  ات  جاودزا  هب  مادقا  تسا و  یناوج  رد  درجت  یبَزَع و  جیاتن  زا  يدودح  ات  امش  تلاح  هک  تسا  نآ  موس  هتکن 
.درک دهاوخ  لح  ار 

همیمـض بارطـضا  شهاـک  عفر و  عوضوم  رد  يرگید  یطارفا و  یتسود  عوضوم  زا  یکی  رگید ، خـساپ  رد  رتشیب ، ییاـمنهار  تهج 
.دوش لح  نات  لکشم  رتدوز  هچ  ره  میراودیما  .دینک  هعلاطم  زین  ار  اهنآ  هدش ،

یقالخا دب 

هناخ رد  ار  مقالخا  هنوگچ  مرادـن  یبوخ  قـالخا  هداوناـخ  رد  هاـگ  چـیه  یلو  موش  یم  تسود  یـسک  اـب  دوز  هک  متـسه  يرتخد  * 
؟ منک تسرد 

نوریب هداوناخ و  رد  ناشراتفر  قالخا و  تیـصخش ، ندوب  توافتم  نارتخد ، صوصخ  هب  ناناوج  ناـناوجون و  ياـه  یگژیو  زا  یکی 
اب نادنخ و  يا  رهچ ه  تحار و  باصعا  .دـنرادروخرب  یـصاخ  یناور  یحور و  شمارآ  زا  یگداوناخ  عمج  رد  یخرب  .تسا  نآ  زا 
اب یتسود  طابترا و  يرارقرب  يارب  دنراد و  ییاهنت  ساسحا  یگدرـسفا و  سرت و  بارطـضا و  لزنم ، زا  نوریب  رد  یلو  دـنراد ، طاشن 

.دنرادروخرب یمک  يژرنا  ناوت و  زا  نارگید 

هطبار يرارقرب  نارگید و  اب  طابترا  ترشاعم و  رد  سکع  هب  یهورگ 
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یم هناخ  دراو  هک  يا  هظحل  زا  یلو  دـنراد ، ندـیدنخ  نتفگ و  يارب  يدایز  ياه  فرح  دـنراد ؛ یبولطم  تراهم  تردـق و  یتسود ،
.دشک یم  هت  دوش و  یم  مامت  اه  ییوگ  هلذب  اه و  فرح  همه  دنوش ،

یم ادیپ  همادا  یگلاس  دودح 20  ات  هدش و  عورش  رتمک ) یهاگ  و   ) یگلاس دودح 14  زا  ًابیرقت  تلاح  نیا  .دیتسه  مود  هتسد  زا  امش 
عـضو جیردت  هب  درک ، ادیپ  هبلغ  فطاوع  رب  ییارگدَرِخ  دش و  لداعتم  فطاوع  تاساسحا و  تاناجیه ، ناروف  هک  هاگنآ  ینعی  دنک ،
نارود تاناجیه ، تاساسحا و  لرتنک  جازم و  يدنت  تینابصع و  لرتنک  اب  ناوجون  تسا  مزال  نیا  ربانب  .دوش  یم  هتشذگ  زا  توافتم 

يا هنوگ  هب  راتفر  هک  دشاب  بقارم  .ددرگرب  يداع  لکش  هب  تیعـضو  یعیبط  روط  هب  رتالاب  نینـس  رد  ات  هتـشاذگ  رـس  تشپ  ار  راذگ 
.دنکن بارخ  ار  رس  تشپ  ياه  لپ  ینعی  دیامن ، میمرت  یلکش  چیه  هب  دناوتن  تینالقع ، هلحرم  هب  ندیسر  زا  سپ  هدنیآ  رد  دشابن 

تسا نکمم  دشابن ، نانآ  ییوخدنت  تینابـصع و  شهاک  ددص  رد  نایفارطا  ای  ناوجون  رگا  هک  تسا  نیا  هدنهد  رادشه  مهم و  هتکن 
.دیامن راداو  تسردان  لامعا  باکترا  يریگ و  ماقتنا  يزوت و  نیک  هب  ار  صخش  دوش و  لیدبت  یناور  ياه  هدقع  هب 

: تسا هنوگود  یجازم  دنت  تینابصع و 

، تاعقوت اه ، شرگن  اه و  شنیب  هدـییاز  تسا و  یباستکا  رگید  عون  تسا ؛ یثرا  يدودـح  ات  دراد و  کیتنژ  رد  هشیر  نآ  عون  کـی 
و دایز ، شالت  راک و  یگنـسرگ ، اوه ، رییغت  لثم  یعیبط  یهاگ  نآ  کیرحت  لماوع  .تسا  هداوناخ  راـک و  طـیحم  يدرف ، تیـصخش 

.دشاب یم  نارتخد  رد  هناهام  تداع  ماّیا  صوصخ  هب  ینوخ ، مک  ندب ، يورین  نتفر  لیلحت  یگتسخ و 

وا و نیب  دوش و  یم  مورحم  نآ  زا  ناوجون  ای  ناوج  هک  تسا  ییاهزیچ  یهاگ 
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عنام نارگید  دباوخب ، دهاوخ  یم  ًالثم  دوش ، یم  يرگـشاخرپ  ای  يروخدوخ  ینورد ، یتحاران  ثعاب  دتفا و  یم  هلـصاف  شیاهوزرآ 
هب دریگ و  یم  رارق  نارگید  لاکـشا  داریا و  دروم  ای  تسا ، ناوتان  نآ  ماجنا  زا  یلو  دـهد ، ماجنا  دـهاوخ  یم  يراـک  اـی  دـنوش ، یم 

هـشوگ هنیمز  هاگآدوخان  تروص  هب  هداوناخ  زا  وا  تاعقوت  ای  تالیخت ، ییایؤر و  رکفت  یهاگ  .دننک  یمن  هجوت  هناخ  رد  شتامحز 
.دروآ یم  مهارف  ار  توکس  يریگ و 

هداوناـخ و ياـضعا  نادـنزرف و  نیب  هژیو  میرح  دوـجو  فـلتخم و  لـیاسم  رد  هداوناـخ  ياـضعا  رکفت  زرط  نس و  فـالتخا  یهاـگ 
.دوش یم  یتیعضو  تلاح و  نینچ  بجوم  ییوگ ، هلذب  یخوش و  لمع و  يدازآ  نتشادن  ساسحا 

شوخ هب  ار  دوخ  ياج  ًاروف  هن  جیردت  هب  تینابـصع  یجازم و  دنت  ات  تفرگ  شیپ  رد  دیاب  ار  یهار  هچ  هدش ، دای  بلاطم  هب  هجوت  اب 
؟ دهدب رورس  یقالخا و 

هداوناخ ياضعا  اب  یمیمـص  هطبار  يرارقرب  رد  تسخن  دیاب  ار  نتـسیز  وکین  یگدنز و  رنه  و  مزع ، هدارا و  تردـق  هک  تسین  یکش 
: دینک تیاعر  ار  ریز  روما  فده  نیا  هب  ندیسر  يارب  .درک  وجتسج 

بلاج ياـهربخ  زا  اـی  یخوش  کُـج و  دـناوت  یم  اـه  فرح  نیا  .دـینک  هیهت  هداوناـخ  رد  نتفگ  يارب  ییاـه  فرح  زور  ره  يارب   1
.دشاب امش  هارمه  هشیمه  یتشاددای  هچرتفد  راک  نیا  يارب  .دشاب  ناشیوخ  ماوقا و  زا  ای  امیس ، ادص و  تالجم ، اه ، همانزور 

.دیریگب کمک  ات  دیهد ، کمک  هداوناخ  صوصخ  هب  نارگید  هب  دینک  یعس  دیهد و  شهاک  نایفارطا  زا  ار  دوخ  تاعقوت   2

تدـش هب  نارگید  هب  تبـسن  ینیبدـب  زا  .دـینادب  دوخ  ياه  یـشوخان  اه و  یـشوخ  مایا  رواـی  راـی و  زوسلد و  ار  هداوناـخ  ياـضعا   3
.دیزیهرپب

یگنسرگ تلاح  اب  تقو  چیه  .دیروخب  يزیچ  دیدش ، هنسرگ  تقو  ره   4
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دیروخب هداوناخ  ياضعا  عمج  رد  ار  هناحبص  ماش و  راهن و  تسا  نکمم  هک  ياج  ات  دینک  یعـس  یلو  دیوشن ، هناخ  دراو  یگنـشت  ای 
.ددرگ رتشیب  تیمیمص  ات  دینیشنب  مه  رانک  و 

یم یفنم  ریثأت  ناور  باصعا و  رب  ناوت  دـح  زا  شیب  راک  .دـشاب  نات  ناوت  نازیم  اب  بساـنتم  امـش  یندـب  اـی  يرکف  ياـه  تیلاـعف   5
.دراذگ

صرق زا  دینک و  هعجارم  کشزپ  هب  ًامتح  دـیراد ، ینوخ  مک  هک  دـینادب  تسا ، رتدایز  امـش  تینابـصع  هناهام ، تداع  مایا  رد  رگا   6
.دینک هدافتسا  جانفسا  یسدع و  دننام  ياهاذغ  زاس و  نهآ  ياه 

مالس و اب  ًالثم  دبای ، رییغت  امش  هب  تبسن  نایفارطا  تینهذ  هاگن و  ات  دینک  داجیا  یسوسحم  تارییغت  هداوناخ  اب  دوخ  راتفر  هویش  رد   7
دنـسپ دروم  يراتفر  قالخا و  عون  هچ  ییاهراک و  هچ  دینک  یـسررب  .دیوش  هناخ  دراو  هیدـه  اب  مه  یهاگ  داش و  يا  هرهچ  هدـنخ و 

.دیهد ماجنا  ار  راک  نامه  تا  هداوناخ  ياضعا 

.دینک زیهرپ  رورض  دراوم  رد  زج  دوخ  رظن  زاربا  زا  دینک و  رود  هرجاشم  هنحص  زا  ار  دوخ   8

يدرف شرگن  شنیب و  نارگید ، اب  طابترا  يرارقرب  ترشاعم و  نییآ  ناوجون و  ناوج و  یـسانش  ناور  ياه  باتک  یخرب  هعلاطم  اب   9
.دیهد رییغت  ار  شیوخ  یعامتجا  و 

.دینک هعلاطم  ار  یگنراک  لید  رثا  یبای ، تسود  نییآ  و  یمئاق ، یلع  رتکد  رثا  نارتخد ، تیبرت  یگدنزاس و  باتک : دیناوت  یم 

یجنر دوز 

ییامنهار ارم  دوش ، یم  ما  یتحاران  ثعاب  نم  هب  یمارتحا  یب  ییاـنتعا و  یب  هک  يروط  هب  ، متـسه یتاـساسحا  جـنر و  دوز  يرتخد  * 
دینک

ینوگرگد رذگ و  نارود  هک   ) یناوج یناوجون و  نارود  ياه  یگژیو  زا  یکی  هکلب  دیراد ، ار  لکشم  نیا  هک  دیتسین  امـش  اهنت  ًالّوا 
.تسا یجنردوز » (، » تسا یتدیقع  يرکف و  یحور ، یمسج ،

اه تیساسح   » هک دندقتعم  ناسانش  ناور 
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بلغا رما  نیا  .دشابن  لیاسم  نیا  ریگرد  هک  مینیب  یم  ار  یناوج  رتمک  و  تسا ، یناوج  یناوجون و  تباث  ياه  یگژیو  زا  تاناجیه ، و 
یفطاع یگدنز  عضو  عمج  رد  هک  تسا  هتـشذگ  تیبرت  عون  اه و  نومروه  نازیم  دَدُغ ، حـشرت  هب  طوبرم  ياه  ینوگرگد  زا  یـشان 

(. 1 « ) دنهد یم  رییغت  ار  وا 

زین یتمـسق  ددرگ و  یم  رتمک  رتشیب ، یگتخپ  هبرجت و  بسک  نس و  نتفر  ـالاب  رثا  رب  یتمـسق  تسا ، لرتـنک  لـباق  یجنردوز » : » مود
.دشاب یم  هژیو  ياه  تبقارم  دنمزاین 

يارب ناتدوخ  خـسار  هدارا  مزع و  عطاـق و  میمـصت  یجنردوز »  » لرتنک تهج  هژیو » ياـه  تبقارم   » رد لـماع  نیرترثؤم  نیرت و  مهم 
.دیسر یم  هجیتن  هب  دوز  دیشاب ، نآ  یپ  رد  دیهاوخب و  رگا  .تسا  یتساک  نیا  ندرک  فرطرب 

، دوش فرط  رب  جیردت  هب  فعض  نیا  دنرب  رس  هب  یناور » تشادهب   » ياضف رد  دیاب  جنر  دوز  ساّسح و  دارفا  ناسانـش ، ناور  هاگن  رد 
: دنک یم  ادیپ  ققحت  راک  ود  ماجنا  اب  یناور  تشادهب  و 

؛ دوخ اب  ندمآ  رانک   1

.نارگید اب  ندمآ  رانک   2

: تسا ریز  دراوم  لماش  نارگید  اب  ندمآ  رانک 

.دننک تیوقت  ار  شیوخ  هدارا  مزع و  دیاب  جنردوز  دارفا  يریگ : میمصت  ییاناوت   1

.دنهد شیازفا  ار  اهدوبمک  اه و  تیدودحم  شریذپ  اه و  یتخس  لّمحت  ییاناوت  تیفرظ و   2

.دنشاب هتشادن  ینارگن  شیوشت و  هدنیآ ، زا  دنروخن و  ار  اه  هتشذگ  سوسفا   3

هدنیآ رد  تسا  نکمم  هک  یتالکشم  ای  ثداوح  رد  نهذ  ندرک  زکرمتم  ای  هتشذگ  ياه  تبیـصم  جنر و  اه و  یتخـس  ندروآ  دای  هب 
.تسا نآ  دیدشت  یجنردوز و  لماوع  زا  یکی  دیآ ، شیپ 

.دوخ ياه  تیلباق  اهدادعتسا و  شرورپ   4

.سفن هب  دامتعا  تّزع و  يدنمشزرا و  ساسحا   5

رگید ترفن و  تداسح ، ینیبدب ، زآ ، صرح و  زا : رود  هب  تسا  يا  هطبار  نارگید ، اب  عوبطم  یگدنز  ندمآ و  رانک 
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(. 1) رگید دارفا  ای  دوخ  هب  تبسن  یفنم  تایصوصخ 

ییورایور یناور  ياهراشف  تالکـشم و  اب  هکلب  دیـشابن ، تیلوئـسم  شریذپ  زا  هدرک  یلاخ  هناش  تالکـشم و  زا  رارف  رکف  هب  زگره 
یتح سابل  باختنا  لزنم ، روکد  یگدنز ، لحم  لیـصحت و  راک و  طیحم  رد  دینک  یعـس  دیزرو ؛ يرود  يراکیب  ییاهنت و  زا  .دـینک 
امـش یگدـنز  همانرب  رد  يزاب  شدرگ و  حـیرفت و  ناور ، هناخدور  ایرد ، بآ  هزبس ، هب  هاـگن  .دـینک  داـجیا  عونت  دوخ ، باـتک  دـلج 

.دشاب هتشاد  دوجو 

.دینک هاگآ  ار  ام  اه  لمع  روتسد  هجیتن  زا  دیسیونب و  همان  ام  هب  هرابود 

*****

ص 142. ناوج ، ناناوجون و  لیاسم  هداوناخ و  یمئاق ، یلع  رتکد   1

ص 82 81. نایبرم ، ایلوا و  نمجنا  تاراشتنا  زا  هداوناخ ، شزومآ  مجنپ  باتک  ناتسریبد ، هرود  رد  نادنزرف  هداوناخ و   2

رسمه باختنا  كالم 

رما رد  عیرـست  .تسا  جاودزا  نید ، ظفح  يارب  يوق  ياهرپس  زا  یکی  ؟ دـشاب یلـصا  كـالم  دـیاب  ییاـهزیچ  هچ  رـسمه  باـختنا  رد 
، یـسنج تافارحنا  داسف و  هزادنا  هب  هک  دوش  یم  ادیپ  یلماع  رت  مک  .رایـسب  ياه  نایز  نآ  ریخأت  دراد و  یناوارف  ياه  هدـیاف  جاودزا 

.دراد بولطمان  ریثأت  ناسنا  رمع  لوط  رد  یگدنز و  لک  رد  هک  دـنز  یم  ییاه  همطل  دـسافم  نیا  .دـنزب  همطل  ناناوج  ناناوجون و  هب 
؟ تسیچ بوخ  رسمه  کی  ياهرایعم  منیبب  دیاب  تسا ، مزال  دیفم و  جاودزا  هک  لاح 

هلئـسم نیا  دیابن  .مینک  یگدنز  وا  رانک  رد  رمع  کی  هک  مینک  باختنا  ار  یـسک  میهاوخ  یم  میـشاب  هجوتم  دیاب  رـسمه  باختنا  رد 
گنهامهان بسانتمان و  ای  تسیاشان  رـسمه  راـچد  ناـسنا  رگا  اریز  دریگ ، ماـجنا  تروشم  تقد و  نودـب  تاـساسحا و  يور  زا  مهم 

میتسناوتن هدنیآ  رد  رگا  منک و  یم  جاودزا  ًالعف  دیوگب : دوخ  اب  ادابم  .دوب  دهاوخ  لکشم  رایسب  شراک  دوش ،
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.میوش ادج  مه  زا  میناوت  یم  مینک ، یگدنز  مه  اب 

هچ دـننادب  دنـشاب و  هتـشاد  ییاه  نازیم  اه و  كالم  دـیاب  رـسپ ، رتخد و  ینعی  میـشاب ؛ هتـشاد  ییاهرایعم  دـیاب  رـسمه  باـختنا  يارب 
دیاب رسمه  باختنا  رد  هک  ار  یتایصوصخ  اهرایعم و  اه و  كالم  ناوت  یم  دهاوخ ؟ یم  یتافـص  هچ  تاصخـشم و  هچ  اب  يرـسمه ،

: درک يدنب  هتسد  مسق  ود  هب  دوش ، هتفرگ  رظن  رد 

؛ دنا مزال  ًامتح  هنادنمتداعس  یگدنز  يارب  دنا و  ساسا  نکر و  هک  ییاه  نآ   - 1

.دنراد یگتسب  دارفا  تیعقوم  هقیلس و  هب  رتشیب  دنا و  یگدنز  ندش  رت  لماک  رتهب و  يارب  دنتسه و  لامک  طرش  هک  ییاه  نآ   - 2

: زا دنترابع  لوا  هتسد  ياه  كالم  یلک  روط  هب 

یگدنز همادا  رـسمه و  قوقح  تیاعر  دنب  ياپ  هک  درادن  دوجو  ینیمـضت  تسین ، نید  دـنب  ياپ  هک  یـسک  يرادـنید ، نّیدـت و   - 1
لاحم تناید  نودب  تداعس  .دید  دهاوخن  ار  تداعس  يور  نانآ  یگدنز  دشاب ، نید  یب  يرگید  رادنید و  یکی  رگا  .دشاب  كرتشم 
نّیدت يرادنید و  زا  روظنم  هتبلا  .دنیامنب  ار  رگیدکی  قوقح  تیاعر  هک  درادن  دوجو  ینیمضت  زاب  دنـشاب ، نید  یب  ود  ره  رگا  .تسا 

یحطس و نیدت  هن  دنشاب ، اشوک  نآ  هب  لمع  رد  هتفریذپ و  لد  ناج و  اب  ار  مالسا  دنشاب و  هتـشاد  مالـسا  هب  يدنب  ياپ  هک  تسا  نیا 
.لمع یب  هشیر و  یب 

« . يریگب رادنید  رسمه  هک  داب  وت  رب  ( 1 ( ؛ نیدلا تاذب  کیلع  : » دومرف دنک ، جاودزا  تساوخ  یم  هک  یصخش  هب  (ص ) ربمایپ

هک یسک  دراذگ و  یماو  شدوخ  لاح  هب  ار  وا  دنوادخ  دنک ، جاودزا  شتورث  رطاخ  هب  ینز  اب  هک  یـسک  : » دومرف يرگید  دروم  رد 
ینز اب  ییابیز  رطاخ  هب  طقف 
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ار تازایتما  نآ  همه  دنوادخ  دنک ، جاودزا  وا  اب  شنامیا  نید و  رطاخ  هب  هک  یسک  .دید  دهاوخ  دنیاشوخان  روما  وارد  دنک ، جاودزا 
(2 « .) درک دهاوخ  مهارف  شیارب 

نابز شوخ  فرح و  شوخ  بوخ ، قالخا  تباجن ، ایح ، باجح ، تفع ، دشاب : لیذ  تافـص  ياراد  هک  تسا  نیا  هب  ندوب ، راد  نید 
راک فارـسا  ندوب ، راد  هگن  وربآ  نتـشاد ، ادـخ  زا  سرت  (ص ،) ربمایپ تیب  لها  نآرق و  هب  دـنم  هقالع  تاجانم ، زاـمن و  لـها  ندوب ،

 … ندوبن و

یقلخ شوخ  ییور و  هدـنخ  اـهنت  بوخ  قـالخا  زا  روظنم  .تسا  رـسمه  يارب  یـساسا  مزـال و  ياـه  یگژیو  زا  بوـخ  قـالخا   - 2
.تسا ندومن  كاپ  بیذهت و  ار  سفن  نتشاد و  یمالسا  قالخا  يانعم  هب  هکلب  تسین ،

هک یسک  اب  ( 3 (؛ ریبک داسف  ضرالا و  یف  هنتف  نکت  اولعفت  نا ال  هوجّوزف و  هنید  هقلُخ و  نوضرت  نم  مکءاج  اذا  : » دومرف (ص ) ربماـیپ
« . دمآ دهاوخ  دوجو  هب  نیمز  رد  یگرزب  داسف  هنتف و  دینکن ، نینچ  رگا  .دینک  جاودزا  دشاب ، دنسپ  دروم  شنید  قالخا و 

: دومرف ترضح  مهدب ؟ وا  هب  ار  مرتخد  ایآ  .تسا  قالخا  دب  هک  هدمآ  يراگتـساوخ  مرتخد  يارب  درک : لاؤس  (ع ) اضر ماما  زا  يدرف 
« . هدن وا  هب  ار  ترتخد  تسا ، قالخا  دب  رگا  ( 4 (؛ قلُخلا یئیس  ناک  نا  هجّوزت  «ال 

یکبس و نتشاد ، نظءوس  يزوت ، هنیک  ییافو ، یب  ندوب ، بدا  یب  رسمه ، هب  تبسن  ربکت  یگدند ، کی  تجاجل و  دب ، قالخا  هنومن 
.تسا ندوب  مشچ  دب  ندوبن و  تبحم  اب  یبات ، یب  یتیفرظ و  مک  یگزره ،

یکاپ و تباجن و  روظنم  هکلب  تسین ، یعامتجا  تیعقوم  تورث و  ترهـش و  یگداوناخ ، تفارـش  زا  روظنم  یگداوناخ : تفارـش  - 3
درف کی  اب  جاودزا  اریز  تسا ، نیفرط  یگداوناخ  نیدت 
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نم دیوگب : ناسنا  هک  تسین  لوقعم  رـسمه  باختنا  جاودزا و  رد  .لسن  کی  داجیا  لیماف و  هداوناخ و  کی  اب  دنویپ  اب  تسا  يواسم 
كدلو عضت  یش  يأ  یف  رظنا  : » دومرف (ص ) ربمایپ اذل  .مرادن  شا  هداوناخ  راک  هب  يراک  منک و  یگدنز  درف  نیا  دوخ  اب  مهاوخ  یم 

لقتنم هاوخان  هاوخ  یثرا ، تایـصوصخ  اه و  نژ  هفطن و  اریز  یهد ، یم  رارق  اجک  رد  ار  تدـنزرف  هک  رگنب  کین  ساسد ؛ قرعلا  ناف 
« . دراذگ یم  ریثأت  دوش و  یم 

(5 « .) دنوش یم  ناشیاه  ییاد  دننام  هیبش و  نادنزرف ، اریز  دینیزگ ، یم  رب  يرسمه  هب  ار  یسک  هچ  دیرگنب  : » دومرف (ص ) ربمایپ

هزبس زا  ءوسلا ؛ تبنم  یف  ءانـسحلا  هءرملا  لاق : نمدلا ؟ ءارـضخ  ام  و  هللا : لوسر  ای  لیق  نمدلا  ءارـضخ  مکایا و  : » دومرف ترـضح  زاب 
يدنسپان هداوناخ  رد  هک  ییابیز  نز  دومرف : تسیچ ؟ ناتدوصقم  دندیسرپ : .دینک  زیهرپ  دوشیم ، زبس  اه  هلبزم  يور  هک  یگنشق  ياه 

(6 (.) روط نیمه  زین  رسپ   ) دشاب هدرک  دشر 

يرهاظ هفایق  یناسنا ، رگا  .دراد  ییازس  هب  ریثأت  ییوشانز  یگدنز  تداعس  ینیریـش و  رد  تسا و  زایتما  کی  زین  ییابیز  ییابیز :  - 4
داریا هناهب و  وا  زا  دنک و  افج  متس و  وا  هب  هتساوخان  روط  هب  تسا  نکمم  دشاب ، هتشادن  تسود  ار  وا  ددنـسپن و  ار  شرـسمه  مادنا  و 

.دهد يرگید  هب  لد  جاودزا  زا  دعب  یتح  ای  دیامن  خلت  وا  رب  ار  یگدنز  دریگب و 

نوصم دسافم  تافارحنا و  زا  ات  دننک  اضرا  عابـشا و  ار  رگیدـکی  دـنیارایب و  مه  يارب  ار  دوخ  هک  تسا  هدـش  شرافـس  نارـسمه  هب 
.دننامب

تالیـصحت قالخا و  رکف و  گـنهرف و  ناـمیا و  نید و  داوس و  ملع و  رد  ییاـتمه  بساـنت و  تیخنـس و  ندوب : رگیدـمه  وفک   - 5
یملع
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رسپو رتخد  تایحور  ردق  ره  (7) .دوب دهاوخ  رت  مک  یگداوناخ  تالکـشم  دـشاب ، رتشیب  بسانت  تاهج  یمامت  رد  رگا  لام  نس و  و 
رادنید صخـش  اب  دیاب  رادنید  رتخد.دوب  دهاوخ  رادروخرب  يرت  شیب  ماکحتـسا  زا  ود  نآ  جاودزا  دنویپ  دشاب  رتکیدزن  رگیدـکی  هب 

هدرک لیصحت  درف.تشاد  دنهاوخ  يریگ  رد  كاکطصا و  رگیدکی  اب  يدراوم  رد  یعیبط  روط  هب  نید  یبو  رادنید  اریز  دنک  جاودزا 
فالتخا یتقو  هک  تسا  هداد  ناشن  هبرجت  نینچ  مه.دننک  كرد  ار  رگیدکی  ات  دنک  جاودزا  هدناوخ  سرد  صخـش  اب  تسا  رتهب  مه 

ناکما لماک  يدـننامه  هتبلا.دوش  یم  لزلزت  راچد  هداوناخ  ماکحتـسا  یناـیلاس  تشذـگ  زا  سپ  دـشاب ،  داـیز  رـسپ  رتخد و  نیب  نس 
.تسا مزال  یبسن  يدننامه  یلو  دوب ، یساوسو  رسمه  باختنا  رد  دیابن  تسین و  ریذپ 

یلک هدـمآ  اهنآ  رد  هک  ییاه  رایعم  اما  تسا ، رـسمه  باختنا  رد  نادرم  هب  باطخ  رتشیب  هچ  رگا  هدـش ، نایب  هک  یتایاور  ثیداحا و 
.دراد دوجو  اهرایعم  نیمه  زین  نانز  فرط  زا  رسمه  باختنا  رد  تسا و 

زا ناوت  یم  دریگ و  یم  رارق  مود  هتـسد ي  رد  تسا  دارفا  تیعقوم  هقیلـس و  هب  طوبرم  رتشیب  هک  يرگید  لئاسم  رایعم و  اه و  كالم 
.ندوب نابز  مه  ای  ندوب ، يرهش  مه  ای  ندوب ، داژن  مه  دننام : درک  رظن  فرص  نآ 

: اه تشون  یپ 

ص 30. ج 14 ، لئاسو ،  - 1

ص 31. ج 14 ، لئاسو ،  - 2

ص 51. نامه ،  - 3

ص 235. ج 100 ، راحب ،  - 4

ص 37. ،ج 29 ، رهاوج  - 5

هعیشلا ج20 ص48 لیاسو  -6

.تافاضا صیخلت و  اب  رسمه ، باختنا  ناناوج و  يرهاظم ، ربکا  یلع  - 7

زیارغ ياضرا 

؟ تسیچ زیارغ  ياضرا  يارب  ام  فیلکت  سپ  تسین ، نینچ  رضاح  نامز  رد  یلو  دوب  مهارف  جاودزا  ناکما  هک  ربمایپ  نامز  رد 

دنمورین زا  یسنج  هزیرغ 
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.تسا بترتم  نآ  رب  زین  یصاخ  حلاصم  فادها و  هداد و  رارق  يو  دوجو  رد  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  ناسنا  دوجو  رد  زیارغ  نیرت 

ای دراد  دوجو  هک  یتالکـشم  همه  اـب  دـبای و  یم  فلاـخم  سنج  هب  شیارگ  ناـسنا  هک  تسا  دـنمورین  هزیرغ  نیمه  دوجو  رطاـخ  هب 
دوخرب ای  دننک  لّمحت  نآ  رطاخ  هب  ار  تالکـشم  اه و  یتخـس  زا  يرایـسب  دنرـضاح  دـنروآ و  یم  يور  جاودزا  هب  دوش ، یم  روصت 

.دنهاکب اه  یهاوخدوخ  ای  دوخ  ياه  هتساوخ  زا  يرایسب  زا  دنیامن و  راومه 

(1) .دنک جاودزا  تسا  بجاو  وا  رب  دتفا ، یم  هانگ  هب  نتشادن  نز  تهج  هب  یسک  رگا  هدمآ : لئاسملا  حیضوت  رد 

جاودزا دنهاوخ  یم  هک  ینارسپ  ای  نارتخد  ینعی  تسا ، نامدوخ  فرط  زا  نآ ، ندوب  لکـشم  جاودزا  ناکما  مدع  عقاوم  يرایـسب  رد 
رتمک ار  اه  هتـساوخ  اهوزرآ و  هدش و  لیدعت  دـیاب  هلئـسم  نیا  تیمها  هب  هجوت  اب  هک  دـنراد  يدروم  یب  ياه  يریگ  تخـس  دـننک ،

.دنیامن

دوش یم  لیمحت  دنراد ، هک  یقطنم  ریغ  ياه  هتساوخ  ردام و  ردپ و  فرط  زا  ای  تسا  هعماج  گنهرف  هب  طوبرم  تالکشم  زا  یـضعب 
ار دـعاسم  بسانم و  ياه  هنیمز  ات  دراد  ناناوج  شالت  هب  زاین  زین  لئاسم  نیا  عفر  هک  دوش  یم  اـقلا  صاخـشا  نهذ  رد  یعون  هب  اـی  و 

.دنزاس هدامآ 

زا ندـش  رود  بقاوع و  همه  اب  هانگ  میلـست  ار  شیوخ  ایآ  هک  دنـشیدنیب  يا  هراچ  دوخ  يارب  دـیاب  هک  دنتـسه  ناـناوج  لاـح  ره  رد 
تفع و تسین ، مهارف  هنیمز  نیا  هک  یتدـم  رد  رگا  اـی  دـنروآ و  مهارف  ار  جاودزا  طیارـش  هنیمز و  هک  نـیا  اـی  دـننک ، یهلا  تـمحر 

نیع رد  دنزاس ، هشیپ  ار  ینمادکاپ 
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.دنتسه یگدامآ  هنیمز و  داجیا  رکف  هب  هک  لاح 

هک تسا  هلیـسو  نیرتهب  اریز  دـنک ، مادـقا  ًامتح  دراد ، جاودزا  تردـق  هک  امـش  زا  کی  ره  ناناوج ، هورگ  زا  : » دومرف مالـسا  ربماـیپ 
(1 « .) دنک یم  تظفاحم  یتفع  یب  زا  ار  تروع  هدولآ و  ياه  هاگن  زا  ار  مشچ 

نتشیوخ ای  یگـشیپ و  تفع  جاودزا ، هنیمز  ندوبن  مهارف  تروص  رد  ار  یـسنج  هزیرغ  نایغط  اب  هلباقم  هار  دیجم  نآرق  لاح  نیع  رد 
شلضف هب  ار  نانآ  دنوادخ  ات  دننک  هشیپ  تفع  دیاب  دنرادن ، جاودزا  هلیسو  هک  اه  نآ  : » دیامرف یم  دناد و  یم  یسنج  روما  رد  يراد 

.تسا هدش  حرطم  ربکا  داهج  ناونع  هب  تایاور  رد  هک  دراد  هناتخسرس  تمواقم  هب  زاین  رما ، نیا  هتبلا  ( 2 « .) دنک زاین  یب 

: تسا يروما  ورگ  رد  یسنج  هزیرغ  لرتنک  لیهست 

ماما .تسا  يوهـش  راکفا  زا  زیهرپ  هشیدنا و  يزاس  ملاس  یـسنج ، فارحنا  اب  ییورایور  هلحرم  نیرت  لکـشم  یناطیـش : راکفا  درط   1
(3 « .) دش دهاوخ  هدیشک  نآ  هب  ماجنارس  دشیدنیب ، رایسب  هانگ  فارطا  رد  هک  یسک  : » دیامرف یم  (ع ) یلع

.هریغ ترفاسم و  حیرفت ، هعلاطم ، اب  تغارف  تاقوا  ندرک  رپ   2

ار یسنج  لیم  هک  هچ  نآ  ندید  زا  دیاب  یسنج  هزیرغ  راهم  يارب  .تسا  توهش  رذب  ناطیـش و  ماد  لد و  ربهار  هاگن  مشچ : لرتنک   3
(4 « .) تسا اه  مشچ  نتسب  ورف  تاوهش ، زا  ینادرگ  ور  لماع  نیرتهب  : » دیامرف یم  (ع ) یلع ماما  .درک  يراددوخ  دنک  یم  کیرحت 

.دنک یم  مهارف  ار  شزغل  هنیمز  رگیدکی  اب  ندرک  تولخ  ندش و  نخسمه  درم و  نز و  ینیشنمه  درم : نز و  یگتخیمآ  مدع   4

نیا زا  .تسا  يروخرپ  زا  يرود  یسنج ، هزیرغ  لرتنک  ياه  هار  زا  رگید  یکی  يروخ : مک   5
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.تسا هدش  دای  یسنج  هزیرغ  لیدعت  لماع  ناونع  هب  يراد  هزور  زا  یمالسا  تایاور  رد  ور 

، دریگب هزور  درادـن  تردـق  رگا  دـنک و  جاودزا  دراد ، جاودزا  تردـق  امـش  زا  کی  ره  ناناوج ، يا  : » دـیامرف یم  (ص ) مرکا ربمایپ 
(5 « .) تسا دیفم  توهش  لرتنک  يارب  نتفرگ  هزور  اریز 

يژرنا زا  یناوارف  رادقم  شزرو  اریز  تسا ، یندب  تیلاعف  شزرو و  ناسنا ، رد  یـسنج  هزیرغ  نافوط  ندرک  مارآ  ياه  هار  زا  یکی   6
.دنک یم  مک  رگید  لیاسم  زا  دهد و  یم  صاصتخا  دوخ  هب  ار  ناسنا  يرکف  یندب و  ياه 

: دـیامرف یم  (ع ) یلع ماما  .دـنا  هتـشاد  كاـپ  هاـنگ  زا  ار  دوخ  نماد  هک  یناـسک  هراـبرد  يورخا  شاداـپ  هب  هجوت  ییارگ : ترخآ   7
(6 « .) دنک شومارف  ار  تاوهش  سفن و  ياه  شهاوخ  دراد ، هقالع  تشهب  هب  هک  یسک  »

اریز دینک ، دای  ار  گرم  دایز  : » دومرف یم  درک و  یم  شرافس  رایـسب  گرم  هرابرد  ار  دوخ  باحـصا  (ص ) ادخ لوسر  گرم : دای   8
(7 « .) تسا تاوهش  وت و  نایم  عنام  یناسفن و  تاذل  هدننکش  گرم  دای 

*****

: اه تشون  یپ 

ص 100. قالخالا ، مراکم  .1

هیآ 33. ( 24  ) رون .2

ص 321. ج 5 ، مکحلاررغ ، .3

ص 164. ج 6 ، نامه ، .4

ص 220. ج 100 ، راونالاراحب ، .5

راصق 30. هغالبلا ، جهن  .6

ص 388 ج 74 ، راونالاراحب ، -7

جاودزا نایب 

دیاب دنیوگ  یم  اهنآ  اما  ما  هتفگ  مردام  ردپ و  هب  میقتسم  ریغ  تروص  هب  بلطم  نیا  منک و  جاودزا  مراد  تسود  هک  متسه  ینـس  رد 
.دینک ییامنهار  ارم  دوش ، یم  رت  مک  نم  رد  جاودزا  هب  لیامت  دور ، یم  رتالاب  منس  هچره  .ینک  جاودزا  ملعم  اب  دعب  يوش ، ملعم 

: خساپ
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ات هعماج  رب  مکاح  گنهرف  هب  هجوت  اب  یلو  تسا ، ناتدوخ  اب  زین  نآ  نامز  نییعت  تسا و  امـش  یعیبط  قح  رـسمه  باختنا  جاودزا و 
دودح
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یگدامآ مالعا  ور  نیا  زا  دور ، یم  رتخد  يراگتـساوخ  هب  هک  تسا  رـسپ  نوچ  تسا ، جراخ  نارتخد  تسد  زا  باـختنا  نیا  يداـیز 
هب دیاب  وا  تسا ، امش  ناهاوخ  دیناد  یم  اب  دیراد  یگتسبلد  یسک  هب  رگا  تروص  نیا  رد  .دنک  یمن  لح  ار  عوضوم  زین  ردام  هب  امش 

.دیایب امش  يراگتساوخ 

هداد و همادا  دوخ  سرد  هب  جاودزا  دـعب  یتـح  دـیناوت  یم  .تسین  یقطنم  ینک ، جاودزا  ملعم  اـب  يوـش و  ملعم  دـیاب  هک  ردـپ  فرح 
ردپ و زا  یـضعب  هتبلا  دییوگب ؛ زین  اهنآ  هب  ار  عوضوم  نیا  .دـییامن  لمع  زین  ناتردام  ردـپ و  هتـساوخ  هب  قیرط  نیا  زا  ات  دـیوش  ملعم 

سپ دراد ، عاضوا  هب  یگتـسب  نیا  دوش و  یم  رگید  روط  لمع  رد  یلو  دـنراد ، ییاه  حرط  اـه و  هشقن  ناـش  نادـنزرف  يارب  اـهردام 
.دییامن بلج  ار  ناتردام  ردپ و  رظن  دینک و  يراشفاپ  دیناوت  یم  تقو  نآ  دیایب ، امش  غارس  هب  یبوخ  راگتساوخ  رگا  .دیـشابن  نارگن 

نتفر الاب  نارگن  هتبلا  .دیریگب  کمک  تسا ، راذـگ  ریثأت  ردام  ردـپ و  رد  ناش  نخـس  هک  یناسک  لیماف و  رتگرزب  دارفا  زا  تسا  رتهب 
، تسا رتهب  ناتیارب  ندرک  جاودزا  رتدوز  هچ  رگا  دشاب ، جاودزا  عنام  هک  دوش  یمن  مک  ردـق  نآ  زین  جاودزا  هب  لیامت  دیـشابن و  نس 

.دیراد ار  نآ  يارب  مزال  یگدامآ  لیامت و  هکنآ  صوصخ  هب 

؟ میراد شتسود  هک  مینامهفب  وا  هب  میزاس و  دنمشزرا  وا  يارب  ار  دوخ  هنوگچ  میشاب ، هتشاد  تسود  ار  یصخش  هک  یتروص  رد 

یبوخ هب  ار  همیمـض  ياـه  خـساپ  لّوا و  لاؤس  خـساپ  ادـتبا  يراد ، شتـسود  داـیز  هک  تسا  يرتخد  یـسالکمه و  ناـتدوصقم  رگا 
ثعاب زیچ  ره  رد  يور  هدایز  اریز  دشاب ، یطارفا  یتسود  راهظا  یتح  یتسود و  دیابن  هک  میتشاد  دیکأت  خساپ  رد  .دینک  هعلاطم 
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ثعاـب اـسب  هچ  هکلب  دـش ، دـهاوخن  وا  یتسود  بلج  ثعاـب  اـهنت  هن  امـش  دـح  زا  شیب  یتسود  راـهظا  .دوش  یم  شجنر  یگدزلد و 
.دیوش یم  رترود  نآ  زا  هکلب  دنک ، یمن  کیدزن  نات  فده  هب  ار  امش  اهنت  هن  دوش و  یگدزلد  شجنر و 

ندرک مالس  ندوب ، ورشوخ  ندرک ، تبحم  یبوخ و  .دینک  دروخرب  یقطنم  لداعتم و  هک  تسا  مزال  ناتدوخ  نتخاس  دنمـشزرا  يارب 
یم هچ  امش  هب  تبسن  وا  رکف  رد  هک  دیشاب  هتشاد  ساوسو  هلئسم  نیا  رد  دیابن  لاح  نیع  رد  .دنک  یم  تیوقت  ار  ساسحا  نیا  هریغ  و 

.درذگ

روط هب  ناتراتفر  تاکرح و  مراد و  ناتتسود  دییوگ : یم  وا  هب  هک  نیمه  .دیـشاب  هتـشادن  يدایز  رارـصا  نات ، یتسود  ندنامهف  يارب 
، دیدروآ لاؤس  رد  هک  ار  ییاه  بیسآ  هلئسم ، نیمه  رد  نات  ندوب  یـساوسو  .تسا  یفاک  دشاب ، نآ  هدنهد  ناشن  فراعتم  لومعم و 

.تشاد دهاوخ  هارمه  هب 

دیابن دنک و  تیافک  دیراد ، ناشتـسود  دییوگب  هک  هداس  لکـش  نامه  هب  دـشاب  هتـشاد  ار  نات  تبحم  یتسود و  تقایل  وا  رگا  ًانئمطم 
.دیشاب نارگن  دیهد و  جرخ  هب  یتخس  يور و  هدایز 

هتشاد تسود  ار  امـش  وا  رگا  سپ  دش ، دهاوخ  هجوتم  ًانئمطم  دنیب و  یم  لباقم  فرط  رد  ار  یتسود  تبحم و  ياه  هناشن  یناسنا  ره 
.درک دهاوخ  راهظا  دشاب ،

هکرعم طسو  رد  شدوخ  نوچ  ناسنا  عقاوم  زا  يرایـسب  رد  .تسیچ  تفلاخم  تلع  هک  دـینیبب  دـیاب  دنـشاب ، فلاخم  هداوناخ  رگا  اما 
، دنهد صیخـشت  ار  اه  یتساک  اه و  بیع  دنناوت  یم  رتهب  دـننک ، یم  تراظن  نوریب  زا  هک  یناسک  تسین و  نایرج  هجوتم  دراد ، رارق 

.دنیبن ار  بیع  يدب و  ناسنا  دوش  یم  ثعاب  هک  قشع  هکرعم  رد  صوصخ  هب 

رطاخ نیمه  هب  دنیبب ، ابیز  ار  نآ  ناسنا  هک  دوش  یم  بجوم  يزیچ  ای  یسک  هب  هقالع  قشع و 
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ردپ و رگا  صوصخ  هب  دهد ، یم  صیخشت  رتهب  دنک ، یم  تراظن  نوریب  زا  هک  یـسک  اما  تشاد ، دهاوخن  نآ  زا  یحیحـص  تخانش 
.دنشاب ناسنا  هدنیآ  یتخبشوخ و  یگدنز ، نارگن  زوسلد و  هک  دنشاب  هداوناخ  ردام و 

رب هوـالع  اـج  نـیا  اریز  دـنک ؛ یم  قرف  يداـیز  هزادـنا  اـت  هلئـسم  دـشاب ، رـسپ )  ) فلاـخم سنج  رگید ، صخـش  زا  ناـتدوصقم  رگا 
تبقارم دیاب  میتسه و  ور  هب  ور  ییاه  تیدودـحم  اب  یعامتجا  یعرـش و  رظن  زا  دـش ، هراشا  اهنآ  هب  الاب  رد  هک  یلیاسم  تالکـشم و 

هک دیوش  هجاوم  ینورد  یناور و  یتح  یگداوناخ و  یعامتجا ، ياه  بیسآ  زا  یخرب  اب  تسا  نکمم  اجنیا  رد  .دیشاب  هتشاد  يرتشیب 
.دییامن تلفغ  اهنآ  زا  دیابن 

اهنت اجنیا  رد  .میهد  رارق  ناترایتخا  رد  يرتشیب  تاعالطا  ات  دیـسیونب  ام  يارب  يدعب  هبتاکم  رد  دشاب ، مود  ضرف  ناتدوصقم  هچنانچ 
طسوت دیابن  هک  تسا  رثؤم  رایسب  وا  اب  جاودزا  یتح  فلاخم و  سنج  اب  طابترا  هلئسم  رد  هداوناخ  شقن  هک  مییامن  دیکأت  میناوت  یم 

.دوش هتفرگ  هدیدان  امش 

مرحمان اب  هطبار 

؟ دراد یمکح  هچ  مرحمان  اب  هطبار 

هب هک  اج  نآ  زا  .دشاب  توهـش  تذل و  يور  زا  هک  نآ  رگم  درادن ، لاکـشا  دشاب ، نتفگ  نخـس  تروص  هب  رـسپ  رتخد و  هطبار  رگا 
، دراد رارق  یناوهش  کیرهت  توهش و  ضرعم  رد  یناوهش ، هزیرغ  ندوب  يوق  هطساو  هب  ناوج  رسپ  رتخد و  نتفگ  نخـس  یعیبط  روط 

.دوش يرود  راک  نیا  زا  يرورض  دراوم  رد  زج  رودقملا  یتح  دوش  یعس  دیاب 

.تسا مارح  یعرش  رظن  زا  مرحمان  رسپ  رتخد و  یندب  سامت  طابترا و  هنوگ  ره 

درم ندب  هب  نز  ندرک  هاگن  نینچ  مه  تسا ؛ مارح  دراد و  لاکشا  نآ ) نودب  ای  تذل  دصق  اب  هچ   ) نز ندب  هب  درم  هاگن 
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مه ددرگن ، هانگ  داسف و  هیام  دـشابن و  تذـل  دـصق  هب  رگا  چـم ، ات  مرحمان  نز  ياـه  تسد  تروص و  هب  ندرک  هاـگن  یلو  مرحماـن ،
اپ و زا  يرادقم  ندرگ و  تروص و  رس و  دننام  دنناشوپ ) یمن  ًالومعم  هک  يرادقم  نآ  هب  ) مرحمان درم  ندب  هب  نز  ندرک  هاگن  نینچ 

(1) .درادن لاکشا  تسد 

تروص توهش  يور  زا  دشابن و  مارح  رد  عوقو  سرت  دشاب و  هتشادن  يا  هدسفم  رگا  فلتخم  ياحنا  هب  رسپ  رتخد و  هطبار  نیا  ربانب 
تفر و لحم  هک  هتسبرد  هناخ  ای  قاتا  رد  لیماف  ریغ  لیماف و  زا  معا  مرحمان  رسپ  رتخد و  ندرک  تولخ  یلو  درادن ، یلاکـشا  دریگن ،

هسوسو یسنج و  هزیرغ  اریز  هن ؛ ای  دنـشاب ، هتـشاد  لاغتـشا  یملع  لدج  ثحب و  هب  ای  تدابع  هب  هچ  .تسا  مارح  دشابن ، نارگید  دمآ 
.دنکب جراخ  ریسم  زا  ار  ناسنا  هظحل  ره  تسا  نکمم  یناطیش 

اب هناتسود  طباور  نتـشاد  زا  ار  نادرم  نانز و  هیآ 25  ءاـسن  هروس  رد  يرگید  هیآ 5 و  هدـئام  هروس  رد  یکی  ینعی  اـج  ود  رد  نآرق 
طباور هک  ینارتخد  اب  دـیوگ  یم  نادرم  هب  ءاـسن  هروس  هیآ 25  .تسا  هداد  رارق  تمذـم  دروم  ار  نآ  تسا و  هتـشاد  رذـحرب  مرحمان 

ریغ تانـصحم  فورعملاب  نهروجا  نهوتا  نهلها و  نذاب  نهوحکناف   … » دـینکن جاودزا  دـنا  هتـشاد  نارگید  اب  يا  هنایفخم  یتسود 
هدیدنسپ روط  هب  ار  ناشرهم  دیروآ و  رد  دوخ  يرـسمه  هب  ناشیاه  هداوناخ  هزاجا  اب  ار  نانآ  ینعی  نادخا » تاذختم  تاحفاسم و ال 

.دنشابن یناهنپ  ناریگ  تسود  راکانز و  دنشاب و  نمادکاپ  هکنآ ) طرش  هب   ) دیهدب نانآ  هب 

امش دیامرف  یم  دنک و  یم  باطخ  نادرم  هب  زین  هدئام  هروس  هیآ 5  رد 
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 » دیریگب دوخ  تسود  یناهنپ  رد  ار  نانز  هکنآ  هن  راکانز و  هن  دیـشاب  نمادکاپ  زین  دوخ  دـینک و  جاودزا  ناملـسم  نمادـکاپ  نانز  اب 
 … « نادخا يذختم  الو  … 

میرک نآرق  یهلا و  تاروتـسد  هب  دـقتعم  دـنک و  یم  زاغآ  ار  زور  ادـخ  دای  اب  زور  ره  هک  ناملـسم  رـسپ  کی  ای  رتخد  کی  نیاربانب 
، تشاذگ دهاوخن  اپ  ریز  ار  دنوادخ  نخس  نیا  زگره  تسا 

: « دومرف زین  و  دـنا » هدنـشک  ياهرهز  یناسفن  ياه  شهاوخ  اـه و  توهـش  ( 2 (؛ تالتاق مومـس  تاوهـشلا  دومرف » : (ع ) نینمؤملاریما
دنلب ياه  هجرد  هب  ات  دیزاس  كاپ  ینار  توهش  يدیلپ  زا  ار  دوخ  سفن  تاجردلا ؛ عیفر  اوکردت  تاوهشلا  سند  نم  مکسفنا  اورهط 

(3 « .) دیبای تسد  ترخآ 

شناد تمکح و  ات  دینک  هزرابم  نات  توهـش  اب  ( 4 (؛ همکحلا مکبولق  ّلحت  مکتاوهش  یلع  مکـسفنا  اودهاج  (ص » :) هَّللا لوسر  لاق 
« . ددرگ دراو  امش  ياه  لد  رد 

*****

: تشون یپ 

هلئسم 1715. ص 482 ، لئاسملا ، عماج  ینارکنل ، لضاف  هلئسم 805 ؛ ص 227  دیدج ، تائاتفتسا  هعومجم  مراکم ، رصان   - 1

ص 30. ج 1 ، مکحلاررغ ،  - 2

ص 472. ج 2 ، نامه ،  - 3

ص 122. ج 2 ، مارو ، هعومجم   - 4

تقوم دقع  هغیص 

تقوم دقع  هغیص 

: شسرپ

.منک تقوم  دقع  مدزمان  اب  مناوتب  هک  مهاوخ  یم  ار  جاودزا  تقوم  دقع  هغیص  نم 

4755 ، 4755 هزوح هاگیاپ  خساپ : عبنم 

: خساپ

ریدقت ره  هب  [1] دراد لاکـشا  دلاو  نذا  نودب  دینک و  ظاحل  ار  وا  يردـپ  گرزب  ردـپ  ای  ردـپ  نذا  دـیاب  دـشاب  هرکاب  امـش  دزمان  رگا 
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ناتدوخ رگا  دنک و  هدارا  مه  ار  نآ  يانعم  دـنک و  تئارق  [2] حیحص یبرع  هب  ار  نآ  دناوتب  هک  دنک  ارجا  یـسک  دیاب  ار  تقوم  هغیص 
تدم نییعت  زا  دعب  تروص  ره  رد  دینک و  عوجر  دوخ  دیلقت  عجرم  هیلمع  هلاسر  هب  دینک  يراج  دیهاوخ  یم 

رسپ رتخد و  طباور  www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 212زکرم  هحفص 200 

http://www.ghaemiyeh.com


: دیوگ یم  نز  دنک  هبه  ار  نآ  امش  رسمه  هکنآ  رگم  دوش  هتخادرپ  دیاب  امتح  هک  هیرهم  و 

دقع و  تلبق " " دـیوگ یم  هلـصافالب  مه  درم  و  مولعملا " رهملا  یلع  همولعملا  هدـملا  یف  یـسفن  کتحکنا  ای  کتعتم  اـی  کـتجوز  "

.تسا تسرد  تقوم 

یم درم  لـیکو  و  مولعملا " رهملا  یلع  همولعملا  هدـملا  یف  کـلکوم  یتـلکوم  تعتم  : " دـیوگ یم  نز  لـیکو  دـنریگب  لـیکو  رگا  و 
" اذکه یلکومل  تلبق  : " دیوگ

هب و  مولعملا " رهملا  یلع  همولعملا  هدـملا  یف  یلکوم  یتلکوم  تعتم  : " دـیوگ یم  نز  ياـج  هب  تسا  یکی  رفن  ود  ره  لـیکو  رگا  و 
" اذکه یلکومل  تلبق  : " دیوگ یم  درم  ياج 

رهملا یلع  همولعملا  هدملا  یف  یـسفن  یتلکوم  تعتم  : " دیوگ یم  دنک  یم  دـقع  دوخ  يارب  ار  وا  تسا و  نز  لیکو  دوخ  درم  رگا  و 
" اذکه تلبق  : " دیوگ یم  هلصافالب  و  مولعملا "

.دوش یم  يراج  تقوم  دقع  باسح  نیا  اب  و 

تبانج ماکحا 

تبانج ماکحا 

اب دایز ، ای  دـشاب  مک  يرادـیب ، ای  دـشاب  باوخ  رد  هچ  ینم ، ندـمآ  نوریب  مود : .عاـمج  لوا : دوش : یم  بنج  ناـسنا  زیچ  ود  هب   345
.رایتخا یب  ای  دشاب  رایتخا  اب  توهش ، یب  ای  دشاب  توهش 

زا دـعب  هدـمآ و  نوریب  نتـسج  توهـش و  اب  هچنانچ  اهنیا  ریغ  ای  لوب  اـی  تسا  ینم  دـنادن  دوش و  جراـخ  ناـسنا  زا  یتبوطر  رگا   346
هتـشادن ار  اهنیا  زا  یـضعب  ای  هناشن  هس  نیا  زا  کـی  چـیه  رگا  و  دراد ، ینم  مکح  تبوطر  نآ  هدـش ، تسـس  ندـب  نآ  ندـمآ  نوریب 

هدمآ نوریب  توهـش  اب  رگا  هکلب  دشاب ، هدمآ  نوریب  نتـسج  اب  بآ  نآ  تسین  مزال  ضیرم ، نز و  رد  یلو  .درادن  ینم  مکح  دـشاب ،
.دوش تسس  وا  ندب  تسین  مزال  تسا و  ینم  مکح  رد  دشاب ،

زا یکی  هک  دیآ  نوریب  یبآ  تسین ، ضیرم  هک  يدرم  زا  رگا   347
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ندمآ نوریب  زا  شیپ  هچنانچ  ، هن ای  هتـشاد  ار  يرگید  ياه  هناشن  دنادن  دـشاب و  هتـشاد  دـش  هتفگ  شیپ  هلاسم  رد  هک  ار  يا  هناشن  هس 
.دریگب وضو  دیاب  هتشادن ، وضو  بآ  نآ 

دنادن هک  دیآ ، نوریب  وا  زا  یتبوطر  لسغ  زا  دعب  دنکن و  لوب  رگا  و  دنک ، لوب  ینم  ندمآ  نوریب  زا  دـعب  ناسنا  تسا  بحتـسم   348
.دراد ینم  مکح  رگید  تبوطر  ای  تسا  ینم 

ای دنشاب  غلاب  ربد ، رد  ای  دشاب  لبق  رد  درم ، رد  ای  دشاب  نز  رد  دوش ، لخاد  رتشیب  ای  هاگ  هنتخ  هزادنا  هب  دنک و  عامج  ناسنا  رگا   349
.دنوش یم  بنج  ود  ره  دیاین  نوریب  ینم  هچ  رگا  غلابان 

.تسین بجاو  وا  رب  لسغ  هن ، ای  هدش  لخاد  هاگ  هنتخ  رادقم  هب  هک  دنک  کش  رگا   350

ینم رگا  .تسا و  یفاـک  اـهنت ، لـسغ  دـیآ  نوریب  وا  زا  ینم  دـیامن و  یکیدزن  وا  اـب  ینعی  دـنک  یطو  ار  یناویح  هللااـب  ذوعن  رگا   351
هک تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هتـشادن ، وضو  رگا  و  تسا ، یفاک  اهنت  لسغ  مه  زاـب  هتـشاد  وضو  یطو  زا  شیپ  هچناـنچ  دـیاین ، نوریب 

.دریگب مه  وضو  دنک ، لسغ 

بجاو وا  رب  لسغ  هن  اـی  هدـمآ  نوریب  وازا  ینم  هک  دـنک  کـش  ناـسنا  اـی  دـیاین  نوریب  دـنک و  تکرح  دوخ  ياـج  زا  ینم  رگا   352
.تسین

دوخ لایع  اب  تهج  نودـب  زامن ، تقو  ندـش  لخاد  زا  دـعب  تسا ، نکمم  شیارب  ممیت  یلو  دـنک  لـسغ  دـناوت  یمن  هک  یـسک   353
.درادن لاکشا  دشاب  شدوخ  يارب  زا  سرت  ای  ندرب  تذل  يارب  رگا  یلو  .دراد  لاکشا  دنک ، یکیدزن 

دنک و لسغ  دیاب  هدرکن ، لسغ  نآ  يارب  تسا و  وا  دوخ  زا  هک  دنادب  دنیبب و  ینم  دوخ  سابل  رد  رگا   354
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ندمآ نوریب  زا  دعب  دهد  یم  لامتحا  هک  ار  ییاهزامن  یلو  دنک ، اضق  هدناوخ  ینم  ندـمآ  نوریب  زا  دـعب  دراد  نیقی  هک  ار  ییاهزامن 
.دیامن اضق  تسین  مزال  هدناوخ ، ینم  نآ 

تسا مارح  بنج  رب  هک  ییاهزیچ 

ناماما ناربمایپ و  هکرابم  یماسا  ادـخ و  مسا  هب  اـی  نآرق  طـخ  هب  ندـب  زا  ییاـج  ندـناسر  لوا : تسا : مارح  بنج  رب  زیچ  جـنپ   355
، ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دجسم  مارحلادجسم و  رد  نتفر  مود : .دراد  ار  ادخ  مسا  مکح  بجاو  طایتحا  هب  مالـسلا ، مهیلع 

طاـیتحا .درادـن و  یعناـم  دورب  يزیچ  نتـشادرب  يارب  اـی  دوش ، فقوت  موس : .دوش  جراـخ  رگید  رد  زا  لـخاد و  رد  کـی  زا  هچ  رگا 
هدجـس هک  يا  هروس  ندـناوخ  مجنپ : .دجـسم  رد  يزیچ  نتـشاذگ  مراـهچ : .دـنکن  فـقوت  مه  ناـماما  مرح  رد  هک  تسا  نآ  بجاو 

هروس موس : هدجـس ) مح   ) مکی لهچ و  هروس  مود : لیزنت ) ملا   ) نآرق مود  یـس و  هروس  لوا : تسا : هروس  راـهچ  نآ  دراد و  بجاو 
مارح دـناوخب  مه  هروس  راهچ  نیا  زا  یکی  دـصق  هب  ار  فرح  کی  رگا  و  ارقا )  ) مشـش دون و  هروس  مراهچ : مجنلا ) و   ) موس هاـجنپ و 

.تسا

تسا هورکم  بنج  رب  هک  ياهزیچ 

زا رتـشیب  ندـناوخ  موس : .تسین  هورکم  دریگب  وضو  رگا  یلو  ندـیماشآ ، ندروخ و  مود : لوا و  تسا : هورکم  بنج  رب  زیچ  هن   356
: مجنپ .نآرق  ياهطخ  نیب  هیـشاح و  دـلج و  هب  ندـب  زا  ییاج  ندـناسر  مراهچ : .درادـن  بجاو  هدجـس  هک  ییاه  هروس  زا  هیآ  تفه 

.تسین هورکم  دـنک ، ممیت  لسغ  زا  لدـب  بآ ، نتـشادن  هطـساو  هب  اـی  دریگب  وضو  رگا  یلو  ندـیباوخ ، مشـش : .نآرق  نتـشاد  هارمه 
رد ینعی  ، هدـش ملتحم  هک  نآ  زا  دـعب  ندرک  عامج  مهن : .ندـب  هب  نغور  ندـیلام  متـشه : .نآ  دـننام  اـنح و  هب  ندرک  باـضخ  متفه :

.تسا هدمآ  نوریب  وا  زا  ینم  باوخ 

تبانج لسغ 

تیم و زامن  يارب  یلو  .دوش  یم  بجاو  نآ  دننام  بجاو و  زامن  ندناوخ  يارب  و  تسا ، بحتـسم  دوخ  يدوخ  هب  تبانج  لسغ   357
.تسین مزال  تبانج  لسغ  نآرق  بجاو  ياه  هدجس  رکش و  هدجس 

نامرف ماجنا  يارب  ینعی  تبرق  دـصق  هب  طقف  رگا  منک و  یم  بحتـسم  ای  بجاو  لسغ  هک  دـنک  تین  لسغ  تقو  رد  تسین  مزال   358
.تسا یفاک  دنک ، لسغ  ملاع  دنوادخ 

.تسا حیحص  وا  لسغ  هدرک ، لسغ  تقو  زا  شیپ  هک  دوش  مولعم  دعب  دنک  بجاو  لسغ  تین  هدش و  زامن  تقو  دنک  نیقی  رگا   359

.یسامترا یبیترت و  داد  ماجنا  دوش  یم  مسق  ود  هب  بحتسم ، هچ  دشاب و  بجاو  هچ  ار  لسغ   360

یبیترت لسغ 

زا ای  ادمع  رگا  .دـیوشب و  ار  ندـب  پچ  فرط  دـعب  ، تسار فرط  دـعب  ندرگ ، رـس و  لوا  لسغ ، تین  هب  دـیاب  یبیترت  لسغ  رد   361
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.تسا لطاب  وا  لسغ  دنکن ، لمع  بیترت  نیا  هب  هلاسم  نتسنادن  هطساو  هب  ای  یشومارف  يور 

مامت تسا  رتهب  هکلب  دـیوشب ، پچ  فرط  اب  دـیاب  ار  رگید  فصن  ندـب و  تسار  فرط  اب  دـیاب  ار  تروع  فصن  فان و  فصن   362
.دوش هتسش  فرط  ود  ره  اب  تروع  فان و 

ار یتمسق  ره  دیاب  هداد ، لسغ  الماک  ار  پچ  فرط  تسار و  فرط  ندرگ و  رس و  ینعی  تمـسق ، هس  ره  دنک  نیقی  هکنآ  يارب   363
ندرگ تسار  فرط  مامت  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  هکلب  .دیوشب  تمسق  نآ  اب  مه  ار  رگید  ياهتمسق  زا  يرادقم  دیوش  یم  هک 

.دیوشب ندب  پچ  فرط  اب  ار  ندرگ  پچ  فرط  مامت  و  ندب ، تسار  فرط  اب  ار 

، تسا ندب  ياجک  دنادن  هتسشن و  ار  ندب  زا  ییاج  دمهفب  لسغ  زا  دعب  رگا   364
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.دنک لسغ  هرابود  دیاب 

زا رگا  و  تسا ، یفاک  رادقم  نامه  نتـسش  دشاب  پچ  فرط  زا  هچنانچ  هتـسشن ، ار  ندـب  زا  يرادـقم  دـمهفب  لسغ  زا  دـعب  رگا   365
نآ نتسش  زا  دعب  دیاب  دشاب ، ندرگ  رس و  زا  رگا  .دیوشب و  ار  پچ  فرط  هرابود  رادقم ، نآ  نتسش  زا  دعب  دیاب  دشاب ، تسار  فرط 

.دیوشب ار  پچ  فرط  دعب  تسار و  فرط  هرابود  رادقم ،

زا دعب  رگا  یلو  .تسا  یفاک  رادقم  نامه  نتـسش  ، دنک کش  پچ  فرط  زا  يرادقم  نتـسش  رد  لسغ ، ندش  مامت  زا  شیپ  رگا   366
رد تسار  فرط  نتـسش  هب  لاغتـشا  زا  دعب  ای  دـنک  کش  نآ  زا  يرادـقم  ای  تسار  فرط  نتـسش  رد  پچ  فرط  نتـسش  هب  لاغتـشا 

.دنک انتعا  دیابن  دیامن ، کش  نآ  زا  يرادقم  ای  ندرگ  رس و  نتسش 

یسامترا لسغ 

و تسا ، حیحص  وا  لسغ  دور  بآ  ریز  ندب  مامت  ات  دور  ورف  بآ  رد  جیردت  هب  یسامترا  لسغ  تین  هب  رگا  یـسامترا  لسغ  رد   367
.دور بآ  ریز  هعفد  کی  هک  تسا  نآ  طایتحا 

.تسا حیحص  وا  لسغ  دهد ، تکرح  ار  ندب  لسغ ، تین  زا  دعب  دشاب و  بآ  ریز  ندب  همه  رگا  یسامترا  لسغ  رد   368

.دنک لسغ  هرابود  دیاب  دنادن ، ای  دنادب  ار  نآ  ياج  هچ  هدیسرن ، بآ  ندب  زا  يرادقم  هب  دمهفب  یسامترا  لسغ  زا  دعب  رگا   369

.دنک یسامترا  لسغ  دیاب  دراد  تقو  یسامترا  يارب  درادن و  تقو  یبیترت  لسغ  يارب  رگا   370

یـشومارف يور  زا  رگا  یلو  .دنک  یـسامترا  لسغ  دناوت  یمن  هتـسب ، مارحا  هرمع  ای  جح  يارب  ای  هتفرگ  بجاو  هزور  هک  یـسک   371
.تسا حیحص  دنک ، یسامترا  لسغ 

ندرک لسغ  ماکحا 

سجن ندب  مامت  رگا  .تسین و  مزال  ندب  مامت  ندوب  كاپ  یبیترت  لسغ  رد  یلو  دشاب ، كاپ  ندب  مامت  دیاب  یـسامترا  لسغ  رد   372
.تسا یفاک  دشکب ، بآ  تمسق  نآ  نداد  لسغ  زا  شیپ  ار  یتمسق  ره  دشاب و 

.تسا حیحص  دنک ، لسغ  مه  مرگ  بآ  اب  رگا  هدش  بنج  مارح  زا  هک  یسک  تسین و  سجن  مارح  زا  بنج  قرع   373

لثم دوش ، یمن  هدید  هک  ندب  زا  ییاهاج  نتسش  یلو  ، تسا لطاب  لسغ  دنامب ، هتسشن  ندب  زا  ییوم  رـس  هزادنا  هب  لسغ  رد  رگا   374
.تسین بجاو  ینیب ، شوگ و  يوت 

.تسا نتسش  رد  طایتحا  یلو  تسین ، مزال  نآ  نتسش  نآ ، نطاب  زا  ای  تسا  ندب  رهاظ  زا  دراد  کش  هک  ار  ییاج   375

هدید رگا  تسش و  ار  نآ  دیاب  دوش ، هدید  نآ  لخاد  هک  دشاب  داشگ  يردق  هب  نآ  دننام  هراوشوگ و  ياج  خاروس  رگا   376
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.تسین مزال  نآ  لخاد  نتسش  دوشن 

، دیامن لسغ  هدش  فرطرب  دنک  نیقی  هک  نآ  زا  شیپ  رگا  .دنک و  فرطرب  دـیاب  تسا ، ندـب  هب  بآ  ندیـسر  عنام  هک  ار  يزیچ   377
.تسا لطاب  وا  لسغ 

هتشاد ییالقع  اشنم  شکـش  هچنانچ  هن ، ای  تسه  وا  ندب  رد  دشاب ، بآ  ندیـسر  زا  عنام  هک  يزیچ  دنک ، کش  لسغ  عقوم  رگا   378
.تسین یعنام  هک  دوش  نئمطم  ات  دنک  یسراو  دیاب  دشاب ،

.دشاب یم  مزال  مه  دنلب  ياهوم  نتسش  طایتحا  ربانب  دیوشب و  دوش ، یم  باسح  ندب  وزج  هک  ار  یهاتوک  ياهوم  دیاب  لسغ  رد   379

مه لسغ  ندوب  حیحص  رد  نآ ، ندوبن  یبصغ  بآ و  ندوب  كاپ  لثم  دش ، هتفگ  وضو  ندوب  حیحـص  يارب  هک  ییاهطرـش  مامت   380
تمـسق ره  نتـسش  زا  دعب  تسین  مزال  یبیترت ، لسغ  رد  زین  و  دیوشب ، نییاپ  هب  الاب  زا  ار  ندـب  تسین  مزال  لسغ  رد  یلو  تسا  طرش 

یتدم زا  دعب  دیوشب و  ار  تسار  فرط  دعب  دنک و  ربص  يرادقم  ندرگ  رس و  نتسش  زا  دعب  رگا  هکلب  دیوشب ، ار  رگید  تمـسق  اروف 
هک يا  هزادنا  هب  رگا  دنک ، يراددوخ  طئاغ  لوب و  ندمآ  نوریب  زا  دناوت  یمن  هک  یـسک  یلو  .درادن  لاکـشا  دیوشب ، ار  پچ  فرط 

تمـسق زا  دعب  اروف  ار  تمـسق  ره  دـیاب  دـشاب ، گنت  تقو  هچنانچ  دـیآ ، یمن  نوریب  وا  زا  طئاغ  لوب و  دـناوخب ، زامن  دـنک و  لسغ 
.دوش یم  هتفگ  ادعب  هک  هضاحتسم  نز  مکح  تسا  نینچمه  .دناوخب و  زامن  اروف  مه  لسغ  زا  دعب  دهد و  لسغ  رگید 

دعب هچ  رگا  دراذگب ، هیـسن  دـهاوخب  تسا  یـضار  یمامح  دـنادب  هکنیا  نودـب  ای  دـهدن  ار  یمامح  لوپ  دراد  دـصق  هک  یـسک   381
لسغ دنک ، یضار  ار  یمامح 
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.تسا لطاب  وا 

ای دهدن ، ار  وا  بلط  هک  دشاب  نیا  شدصق  دنک  یم  لسغ  هک  یـسک  یلو  دنامب  هیـسن  مامح  لوپ  هک  دشاب  یـضار  یمامح  رگا   382
.تسا حیحص  وا  لسغ  دهدب ، مارح  لام  زا 

.تسا لطاب  وا  لسغ  دهدب ، یمامح  هب  هدادن  ار  نآ  سمخ  هک  یلوپ  ای  مارح  لوپ  دهاوخب  رگا   383

لـسغ هب  یمامح  هدرک  ریهطت  هنیزخ  رد  نوچ  هک  دـنک  کش  لسغ  زا  شیپ  دـنک و  ریهطت  هنیزخ  بآ  رد  ار  طـئاغ  جرخم  رگا   384
.دنک یضار  ار  یمامح  لسغ  زا  شیپ  هکنیا  رگم  ، تسا لطاب  وا  لسغ  هن ، ای  تسا  یضار  وا  ندرک 

مزال هن ، ای  هدوب  تسرد  وا  لسغ  هک  دنک  کش  لسغ  زا  دـعب  رگا  یلو  .دـنک  لسغ  دـیاب  هن ، ای  هدرک  لسغ  هک  دـنک  کش  رگا   385
.دیامن لسغ  هرابود  تسین 

.دوش یمن  لطاب  لسغ  دنک ، لوب  الثم  دنز  رس  وا  زا  رغصا  ثدح  لسغ  نیب  رد  رگا   386

هزادـنا هب  هک  دـمهفب  لسغ  زا  دـعب  هچ  رگا  دـنک ، لسغ  زامن  يارب  دراد  تقو  زامن  لسغ و  هزادـنا  هب  هک  نیا  لاـیخ  هب  هاـگره   387
.تسا حیحص  وا  لسغ  هتشادن ، تقو  لسغ 

دیاب دعب  ياهزامن  يارب  یلو  تسا ، حیحـص  هدناوخ  هک  ار  ییاهزامن  هن ، ای  هدرک  لسغ  دـنک  کش  رگا  هدـش  بنج  هک  یـسک   388
.دنک لسغ 

.دهد ماجنا  ادج  ادج  ار  اهنآ  ای  دروآ ، اج  هب  لسغ  کی  اهنآ  همه  تین  هب  دناوت  یم  تسا  بجاو  وا  رب  لسغ  دنچ  هک  یسک   389

نآ هب  تسد  تسا  مارح  دـشاب ، هدـش  هتـشون  لاعتم  دـنوادخ  مسا  ای  نآرق  هیآ  وا  ندـب  زا  ییاج  رب  رگا  تسا ، بنج  هک  یـسک   390
ار بآ  دیاب  دنک  لسغ  دهاوخب  رگا  .دراذگب و  هتشون 
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.دسرن هتشون  هب  وا  تسد  هک  دناسرب  ندب  هب  يروط 

مه وضو  دـیاب  دـناوخ و  زامن  دوش  یمن  رگید  ياهلـسغ  اب  یلو  دریگب ، وضو  زامن  يارب  دـیابن  هدرک ، تباـنج  لـسغ  هک  یـسک   391
تفرگ
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722  ـ نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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